
Klasifikácia prevencie kriminality 

 

Vznik a  vytváranie prvých právnych noriem v minulosti a  stanovovanie sankcií 

za ich porušovanie alebo nedodržiavanie obsahovali v sebe aj preventívne aspekty 

v zmysle odstrašovania potenciálnych páchateľov od vykonania protispoločenského 

skutku, od recidívy trestnej činnosti, ochrany spoločnosti ich izoláciou alebo dokonca 

úplným odstránením. 

Do systému prevencie kriminality sa postupne zaradili činnosti uskutočňujúce sa 

v rámci trestného justičného systému. Tie neurčujú iba taxatívny súpis trestov a  

sankcií, ale snažia sa do trestného práva implementovať aj také sankcie a taký 

spôsob uplatňovanie práva, ktorý nebude objekt prevencie vo zvýšenej miere 

kriminalizovať alebo nálepkovať, napríklad kodifikáciou alternatívnych trestov. V tejto 

súvislosti hovoríme o všeobecnej (generálnej) prevencii kriminality.  Jej účinok je 

celoplošný a lineárny, pôsobí konštantne na každého občana daného štátu. 

Ak chceme prevenciu kriminality komplexne realizovať mimo trestného systému, 

musí  byť zameraná na tri základné cieľové objekty, ktoré sú úzko previazané: 

• páchatelia trestných činov 

• situácie trestných činov 

• obete trestných činov 

Na základe špecifikácie týchto cieľových objektov môžeme podľa J.Bubelíniho 

(2001, s. 90-91) takéto preventívne pôsobenie označiť ako špecifickú prevenciu   

kriminality  a tú vertikálne rozdeliť na: 

� sociálnu  prevenciu   

� situa čnú  prevenciu   

� viktima čnú  prevenciu 

 



 

Obrázok 1  Stratifikačné členenie prevencie kriminality (Zdroj: Duchoň, M.) 

 

Sociálna prevencia 

 

Sociálna prevencia kriminality je pôsobenie na páchateľov alebo potenciálnych 

páchateľov. Je všeobecnou prevenciou všetkých sociálno-patologických javov. Je 

súčasťou sociálnej politiky a jej podstatou je zmena a vytváranie priaznivých 

spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, výchovno-vzdelávacej, 

kultúrnej, v oblasti zamestnanosti, bývania, podmienok na využitie voľného času, 

s orientáciou na rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie 

spôsobu života spoločnosti ako celku sociálnych skupín, ako aj socializáciu 

a sociálnu integráciu jednotlivcov. 

Sociálnu prevenciu v zmysle prevencie kriminality môžeme chápať ako 

pôsobenie na nepriaznivé alebo nevyhovujúce sociálne, spoločenské, ekonomické, 
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kultúrne či iné podmienky, ktoré sa v širšom alebo užšom prostredí postupne stávajú 

kriminogénnymi faktormi alebo predpolím kriminality   

Pri sociálnej prevencii kriminality ide teda o snaženie, pôsobenie 

a vytváranie takých podmienok, aby sa ob čan nestal páchate ľom 

protispolo čenskej činnosti alebo aby v nej nepokra čoval. 

Základy účinnej sociálnej prevencie spočívajú v komplexnej analýze sociálnej 

situácie a prostredia, kde sa preventívne aktivity plánujú realizovať. Účinnosť spočíva 

i v kvalitnej participácii a koordinácii všetkých subjektov prevencie, ktoré sa na 

danom území nachádzajú, prípadne ak chýbajú, je potrebné ich inštitucionálne, 

odborne, personálne, finančne, materiálno-technicky či inak zabezpečiť.  

Práve pre túto previazanosť a  komplexnosť problematiky je účinnosť a efektivita 

na úseku sociálnej prevencie len ťažko merateľná, čo ale neznamená, že sa nedá 

merať vôbec. Existuje však veľa faktorov, ktoré by znižovalo validitu takého merania: 

�  latentná kriminalita 

� vzdialený časový horizont prejavenia sa úspešnosti sociálnej prevencie 

� problém kvantifikácie trestných činov, ktoré sa nestali pôsobením sociálnej 

prevencie 

 

Základné funkcie sociálnej prevencie 

 

 Sociálna prevencia sa môže poskytovať mládeži (občanovi) s cieľom aktivovať 

jeho prirodzené zdroje a jeho schopnosti tak, aby neprichádzalo ku vzniku sociálne 

patologických situácií v jeho živote, ale tiež má mobilizovať jeho zmeny v prípade, že 

sa občan ocitol v stave hmotnej alebo sociálnej núdze. 

 

Podľa Weinera Boehma (in Levická, 2003, s.112) má sociálna prevencia tri základné 

funkcie: 

• Obnova  – sociálna práca sa orientuje na elimináciu tých faktorov v procese 

interakcie, ktoré vedú k narušeniu vzťahov. Cieľom je navrátenie najvyššieho 

možného stupňa spoločenského fungovania. Metódami sú vyhľadávacia činnosť, 

kuratívna a rehabilitačné 

• Zaistenie zdrojov  – ide o zdroje, ktorými disponuje sám jedinec.  Tieto zdroje sú 

v intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej zložke osobnosti človeka. Hlavným 

nástrojom rozvoja týchto zdrojov býva výchova a vzdelávanie. 



• Náprava  – v prípade, že príde k odchýlke od akceptovaných sociálnych noriem, 

sociálna prevencia vyvíja aktivity smerujúce k náprave.  

Rozdiel medzi obnovou a nápravou spočíva v tom, že obnova nastupuje ešte 

predtým, ako prišlo k poruchám správania zo strany jedinca. 

 

Situa čná prevencia 

 

Situačná prevencia kriminality je pôsobenie na situácie alebo javy spoločenskej 

činnosti. Je primárne orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, 

zdravia, života a majetku občanov alebo iných objektov prostredníctvom klasickej, 

technickej, fyzickej a režimovej ochrany. Vychádza z toho, že určité druhy 

protispoločenských javov sa objavujú: 

� v určitom čase  

� v určitých miestach  

� za určitých okolností  

Jej podstatou je, že na jednej strane sťažuje potenciálnemu páchateľovi spáchať 

protispoločenský delikt a na strane druhej zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia 

reálneho páchateľa. Situačná prevencia je osobitne účinná vtedy,  

ak nemá len modelový charakter, ale je „šitá na mieru“ určitého objektu, ulice, štvrte, 

mesta alebo udalosti. Je relatívne lacná a pomerne rýchlo a ľahko možno merať jej 

prínos a vyhodnotiť výsledky. 

 

 



Viktima čná prevencia 

 

Viktimačná prevencia kriminality je pôsobenie  na obete alebo potenciálne obete. 

Pre prevenciu viktimácie (z angl. victim – obeť) je najcharakteristickejšia aktivizácia 

ľudí s predispozíciou stať sa obeťou trestného činu pre svoj: 

� vek – predškolská a školopovinná mládež, starší občania, dôchodcovia 

� povolanie – pokladník, doručovateľ, taxikár, pracovník v nonstop prevádzke 

� funkciu – verejný činiteľ, politik, aktivista 

� handicap – zdravotne postihnutí 

� vierovyznanie, presvedčenie 

� patričnosť k určitej sociálnej skupine – bezdomovec, alkoholik, prostitútka, 

drogovo závislí 

� národ, rasa 

Viktimačná  prevencia zahrňuje prípravu občanov rôzneho veku, role alebo statusu 

na osvojenie a uplatňovanie preventívnych opatrení na eliminovanie alebo 

minimalizovanie rizika ohrozenia protispoločenskými deliktmi, prostredníctvom 

nácviku bezpečnostného správania sa a  adekvátneho reagovania v situáciách 

ohrozenia. Tiež obsahuje pomoc obetiam trestných činov, týraných matiek, detí 

a pod. Sleduje cieľ, aby sa ob čan nestal obe ťou trestného činu .  

Prevencia viktimácie sa môže uskutočňovať všeobecne, vo vzťahu k celej 

verejnosti  vzdelávaním, informovaním o nebezpečenstve kriminality alebo výcvikom 

v preventívnom správaní, propagáciou technických možností ochrany pred trestnou 

činnosťou, najmä majetkovou a násilnou. Realizuje sa tiež individuálnym alebo 

skupinovým poradenstvom, individuálnym alebo skupinovým nácvikom reagovania 

v simulovanej situácii ohrozenia. 

 

Horizontálna špecifikácia prevencie 

 

Prevencia sociálna, situačná a prevencia viktimácie sa môžu realizovať: 

1. Podľa kritéria štádia  vývoja alebo aktuálneho stavu problému  ako: 

• primárna prevencia, ktorá predstavuje preventívne pôsobenie  

na objekty, ktoré ešte neprišli do kontaktu s kriminalitou alebo určitým 

protispoločenským javom 



• sekundárna  prevencia, ktorá sa v  priebehu posledných desaťročí vyvinula na 

základe včasnej diagnostiky sociálneho problému. Je orientovaná na rizikové 

skupiny alebo javy, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť, že sa stanú 

obeťami alebo páchateľmi trestného činu, ako aj na elimináciu situačných 

kriminogénnych faktorov 

• terciárna  prevencia, ktorá sa zaoberá recidívou protispoločenskej činnosti, 

deliktov, javov alebo situácií, ohraničením následkov alebo reziduálnych 

symptómov určitej klinickej poruchy alebo problému správania sa. Jej formy sa 

prejavujú v sociálnej, zdravotníckej, psychologickej  a  právnej pomoci najmä 

s cieľom sociálnej integrácie a reintegrácie. Všeobecne je táto forma prevencie 

v úzkom vzťahu s terapiou a liečebnou činnosťou (Dr. Jaap van der Stel, 

1998). 

 

2.   Podľa kritéria pôsobnosti, rozsahu  cie ľového objektu ako:  

• širokoplošná , realizovaná v celoštátnom alebo regionálnom meradle 

• komunitná, skupinová  prevencia v rámci mesta, obce, komunity  

alebo cieľovej skupiny 

• individuálna , ktorá je adresne zameraná na konkrétny objekt 

 


