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Abstract 

The article focuses on the problem of improving forecasts of criminality in 
the Slovak Republic and other European countries involved in international 
scientific conferences devoted to criminological forecasting and crime prevention. 
The possible solutions were assessed statistically in the Slovak Republic and 
presented at international conferences. 
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Úvod 
 
Samozřejmě společnost nikdy nebyla bez kriminality a další protisociální 

činnosti. Navzdory tomuto faktu je nutné udělat vše pro efektivní kontrolu 
zločinnosti a snížit ji. Spolu s represí je prevence kriminality důležitou součástí 
kontroly kriminality.  

Od roku 1989 se kriminalita ve Slovenské republice mění jak 
kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativně se kriminalita zvyšovala od r. l989 až 
do r. 1993. Potom se zločinnost ustálila a dokonce snížila; nicméně výskyt 
kriminality je stále dvakrát vyšší než před r. 1989. Kvalitativně se zločinnost od 
r. 1989 značně liší:  
• Nemorální a násilné trestné činy přibývají. 
• K trestným činům dochází na veřejných místech a ve dne, zvláště k vraždám, 

loupežím, krádežím aut atd., které dříve byly řídkým jevem.  
• Počet mladých pachatelů trestných činů roste a jejich věk klesá. 
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• Domácí násilí, zvláště zneužívání dětí, žen a starých lidí se zvyšuje. 
• Kriminalita „bílých límečků“ kvůli nedostatku kontroly korupce stoupá 

dokonce na státní úrovni. 
• Organizovaný zločin je nebezpečnější a sofistikovanější a zahrnuje 

mezinárodní elementy. 
• Trestné činy a zločiny spojené s drogami také přibývají. Slovenská republika 

již nadále není zemí, kde se drogy pouze konzumují a přepravují, ale také 
zemí, kde se drogy, zvláště syntetické drogy jako pervitin, vyrábějí, přičemž 
v minulosti byly běžnější marihuana a heroin. 

• Na vzestupu je také kybernetická kriminalita. 
• Osobní profil pachatelů se také mění. 

Kvantitativní a kvalitativní změny v páchání trestné činnosti jsou spojeny 
s procesy globalizace a urbanizace spolu se změnami ve společnosti a obzvláště 
v ekonomice, s technologickým pokrokem, krizí rodiny, emancipací žen a dětí, se 
změnami ve vzdělávacím systému, porušením tradičních hodnot a dalšími 
sociálními změnami. Existující systém celonárodní kontroly kriminality není 
dostatečně efektivní. Tradiční instituce, jako policie a soudy, nesnižují kriminalitu 
adekvátně. Změny uvnitř těchto institucí a změny v legislativě Slovenské republiky 
(dále SR) mohou mít pozitivní účinky, ale nebudou v zásadě zločinnost 
kontrolovat.  

Státní bezpečnostní politika, aby dosáhla větších pozitivních změn, se 
musí zaměřit na prevenci. Proto je potěšitelné, že vláda Slovenské republiky 
přijímá strategie na prevenci kriminality. 

První strategií bylo Vládní rozhodnutí č. 482 z 9. června 1999 pro léta 
1999 až 2002, které položilo základy pro spojitý koncept prevence kriminality. Byl 
to první institucionální krok směrem ke zvýšení bezpečnosti obyvatel k ochraně 
jejich životů, zdraví a majetku cestou prevence. Strategie prevence použité 
v r. 1997 a 1998 spolu s dokumenty z Rady Evropy a Spojených národů byly 
využity pro vypracování nové strategie. 

Díky úspěchu první strategie byla připravena pro r. 2003 – 2006 druhá 
obsáhlá strategie prevence kriminality, vládní rezoluce č. 286 z 23. dubna 2003. 
Pro 12 vybraných oddělení, krajských úřadů a krajských měst byly stanoveny nové 
úkoly zaměřené na prevenci kriminality. Preventivní opatření byla také zavedena 
na místní úrovni, kde kriminalita obvykle vzniká a prevence je nezbytně nutná.   

Třetí strategie pro prevenci kriminality byla přijata na léta 2007 – 2010. 
Tato strategie se týká prevence kriminality na třech úrovních řízení – státní, 
regionální a místní.  

 
 

Předvídání delikvence a její zaznamenaný vývoj 
 
Tyto tři strategie zločin neodstraní, ale pomohou ho snížit. Úspěch těchto 

strategií závisí na jejich uplatnění v praxi. Avšak je možné měřit efektivitu 
prevence kriminality podle výskytu zločinu? Kdyby prevence kriminality byla 
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100% efektivní, potom by se výskyt zločinu blížil 0. Výskyt zločinu jen nepřímo 
souvisí s prevencí a souvisí s aktuální úrovní kriminality. (?)  

Policejní Akademie předložila 3 statistiky kriminality ve SR a doporučení 
pro její kontrolu na mezinárodním semináři „Aktuální témata v předpovědích 
kriminologie od roku 1995“.   

První předpověď pro střednědobý vývoj kriminality na Slovensku byla 
publikována v r. 1995 s výhledem do roku 2000 a déle (prognóza 1). Druhá 
předpověď byla Prognóza a vývoj kontroly kriminality na Slovensku v r. 2001 
s výhledem na každý další rok až do roku 2003 (prognóza 2). Pro předpovědi byly 
použity dvě hlavní metody – Delphiho metoda a metoda brainstormingu. Třetí 
prognóza byla zpracována v r. 2006 s výhledem do roku 2009. V grafech 1 – 4 [2, 
8] je srovnání prognóz vybraných typů zločinů, které jsou uvedené v předpovědích, 
se zaznamenaným vývojem kriminality (počet registrovaných zločinů). 

 

Comparison of predicted crimes with recorded violent crimes
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Graf 1 

Porovnání předpovídané kriminality se skutečnou kriminalitou ve SR 

Porovnání předpovídané kriminality se skutečnou násilnou kriminalitou 
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Comparison of predicted crimes with recorded property crimes 
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Graf 2 
Srovnání předpokládaných deliktů se skutečnými majetkovými delikty 

 

Comparison of predicted crimes with recorded economic 
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Graf 3 
Srovnání předpokládaných deliktů se skutečnými hospodářskými delikty 
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Graf 4 

Srovnání předpokládaných deliktů se skutečnými násilnými delikty 
 
 

První předpoklad celkové kriminality byl velmi pesimistický, protože 
celkový počet skutečných zločinů byl podstatně nižší, a obráceně, druhá 
předpověď byla příliš optimistická, protože skutečná celková kriminalita byla 
vyšší. Poslední, třetí předpověď byla nejpřesnější, protože její čísla se blížila 
skutečnému počtu zločinů.  

Majetkové delikty byly téměř přesně předpovězeny ve druhé a třetí 
prognóze.  

Předpověď hospodářských deliktů má údaje nepřesnější. První dvě 
prognózy byly příliš optimistické, zobrazují skutečnou úroveň hospodářských 
deliktů. Dokonce i střední hodnoty třetí prognózy jsou ve srovnání se skutečnou 
úrovní kriminality optimistické. 
 Předpověď násilných trestných činů je ze všech posuzovaných typů 
kriminality nejpřesnější. První dvě předpovědi jsou téměř identické se skutečnou 
úrovní kriminality, třetí je ve srovnání se skutečnou úrovní pesimistická. Je zde 
předpoklad, že faktory, které zpomalují nebo urychlují kriminalitu, se mění.   

Přesnost předpovědí je a bude závislá na perfektní znalosti 
kriminologických faktorů, které určují její vývoj. Odborná literatura nabízí 250 až 
450 kriminologických faktorů (Holcr, Chalka, s. 54). Zanalyzovali jsme základní 
faktory, které mají dopad na celkovou kriminalitu. 

 

Násil.krimin. 

C
el

ko
vá

 k
rim

in
al

ita
 

Srovnání předpokládaných deliktů se skutečnými násilnými delikty 

rok 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 PŘÍSPĚVKY 
 

6 
 

Tyto faktory mohou být tedy vyjádřeny jako vzorce: 
XfYt (=  nk ), pro samostatné náhodné proměnné nebo  

kde:  Yt      –  je předpověď kriminality v čase, závislá na proměnných, 
Xnk   –   jsou faktory kriminality nezávislé na proměnných, 
k       –   je kth nezávislá proměnná a je přirozeným číslem 1. 2 ….k, 
n     –  je nth  nezávislá proměnná a je přirozeným číslem 1. 2 ….n. 
 
Když vezmeme v úvahu různé kriminální factory, prognózu kriminality 

můžeme vyjádřit:  
)...........,,,,,,,,( 987654321 nknnnnnnnnnt XXXXXXXXXXfY = ,   

kde:  Xnl  –  hospodářský factor, 
Xn2  –   politický faktor, 
Xn3 –   sociální faktor,  
Xn4 –   kulturní faktor, 
Xn5 –  bezpečnostní faktor, 
Xn6 –  výchovný faktor, 
Xn7  –   demografický faktor,  
Xn8  –  geografický faktor, 
Xn9  –  faktor prevence kriminality, 
Xnk   –  další faktory kriminality. 
 
Hospodářský faktor můžeme vyjádřit: 

),.....,,,,,,( 1615141312111 nt XXXXXXXfY = ,  
kde:  X11  –  množství hrubého domácího produktu na obyvatele, 

X21  –  struktura průmyslu, 
X31  –  závislost místní ekonomiky na globální ekonomice a podíl 

nadnárodních společností, 
X41  –  surovinová soběstačnost, 
X51  –  úroveň výrobních technologií, 
X61  –  minimální výše (?) mezd a průměrná mzda, 
Xnl  –  další ekonomické faktory. 
 
Politický faktor můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X12, X22, X32, X42, X52, X62.... ,Xn2),  

kde:  X12  –  úroveň státní bezpečnostní politiky, 
X22   –  příjímání a uplatňování zákonů a standard,  
X32  –  činnost legislativních orgánů, 
X42  –  stabilita politického systému, 
X52  –  důvěra občanů ve výkonné a legislativní instituce státu, 
X62  –  vztah občanů k institucím Evropské unie, 
Xn2  –  další politické faktory. 
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Sociální faktor můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X13, X23, X33, X43, X53, X63.... ,Xn3),  

kde:  X13  –  sociální politika a system sociální péče státu, 
X23  –  úroveň sociálních patologií ve společnosti, 
X33  –  počet sociálně deprivovaných rodin, 
X43  –  poměr nejchudších a nejbohatších sektorů ve společnosti, 
X53  –  nezaměstnanost, 
X63  –  zdravotní stav populace, 
Xn3  –   další sociální faktory. 
 
Kulturní faktor můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X14,X24,X34,X44,X54,X64… ,Xn4),  

kde:  X14  –  zaměření televize, tiskových médií, literatury, filmu, 
X24  –  dopad internetu a dalších audio-vizuálních médií na společnost, 
X34  –   vliv církve na společnost, 
X44  –   hodnotová orientace společnosti, 
X54  –   pronikání jiných kultur do společnosti, 
X64  –   úroveň sociální kontroly a anonymity ve společnosti, 
Xn4  –  další kulturní faktory. 
 
Faktory bezpečnosti, prosekuce a soudů můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X15,X25,X35,X45,X55,X65… ,Xn5),  

kde:  X15  –  systém bezpečnostních sil státu, 
X25  –  důvěra společnosti v bezpečnostní síly státu, 
X35  –   úroveň soukromé bezpečnosti ve společnosti, 
X45  –   úroveň prosekuce, 
X55  –  úroveň právních úkonů /poměr počtu obviněných ke stíhaným/, 
X65  –   technická úroveň bezpečnostních sil, 
Xn5  –   další bezpečnostní, prosekuční a soudní faktory. 
 
Vzdělávací faktor můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X16,X26,X36,X46,X56,X66… ,Xn6),  

kde:  X16  –   úroveň vzdělání populace, 
X26  –   vzdělávací funkce škol, 
X36 –   úroveň vyučujícího personálu ve školách, 
X46  –   jak děti a mládež tráví volný čas, 
X56  –   úroveň výzkumu a vývoje, 
X66  –   technické vybavení škol,  
Xn6  –   další vzdělávací faktory. 
 
Demografické factory můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X17,X27,X37,X47,X57,X67… ,Xn7),  

kde: X17  –   složení populace, 
X27  –   rozložení populace ve městech a vesnicích, 
X37  –   počet etnických skupin a národností ve společnosti, 
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X47  –   počet imigrantů, 
X57  –   migrace obyvatel, 
X67  –   úmrtnost (poměr úmrtí a narození), 
X77  –   průměrná délka života, 
X87  –   Koeficient úmrtnosti /poměr novorozenecké úmrtnosti/,    
X97  –   koeficient stárnutí (poměr 65letých a starších v populaci), 
Xn7  –   další demografické faktory. 

 
Geografické factory můžeme vyjádřit: 
Yt = f (X18,X28,X38,X48,X58,X68… ,Xn8),  

kde: X18  –   trend kriminality ve srovnání s okolními zeměmi, 
X28  –   vliv organizovaného zločinu, 
X38  –  spolupráce Interpolu a Europolu s bezpečnostními silami země, 
X48  –  dopad terorizmu na společnost, 
X58  –  spolupráce s mezinárodními institucemi a organizacemi, 
X68  –  dopad globalizace a nerovný vývoj ve společnosti, 
Xn8  –  další geografické faktory. 

 
Faktory mohou být tedy použity pro stanovení závislosti mezi 

kriminálními faktory a vztahovat se k výskytu skutečné kriminality. Využití 
statistických údajů může pomoci přesnějšímu předpovídání kriminality. 

V první souvstažnosti je stanovení závislostí základem pro kriminální 
výzkum. Abychom odhalili závislosti, je třeba mít k dispozici buď dlouhodobý 
výzkum, nebo soubor statistických ukazatelů. 

S ohledem na druhou souvztažnost se nemůžeme spokojit pouze se 
statistikou zločinu nahlášenou policií a justiční správou. Existuje take latentní 
kriminalita mezi hlášenou a skutečnou kriminalitou, kterou je nutno identifikovat. 
Ta může být několikrát vyšší než nahlášená kriminalita. Nejlepší způsob, jak to 
zjistit, je uskutečnit sociologický výzkum mezi obyvateli, který bude zaměřen na 
oběti kriminálních činů a dalšího deviantního chování ve společnosti. 

Doporučujeme, pokud je to možné, použít matematické modely při 
definování závislosti mezi kriminologickými faktory a kriminalitou. V následující 
části ukážeme výsledky našeho výzkumu, ve kterém byly použity matematické 
modely a kvalitativní metody odborného odhadu. Použití matematických modelů 
bude demonstrováno na specifických sociálně kriminologických faktorech – vztah 
mezi nezaměstnaností a krádeží. Kvalitativní metody budou demonstrovány při 
použití faktorů prevence kriminality.  

 
 

Závislost nezaměstnanosti a krádeže 
 
Analýza vícerozměrných časových řad pomáhá při vytváření modelů pro 

extrapolaci závislé proměnné ovlivněné nezávislou proměnnou. Analýza 
různorodých časových řad je stále významnější pro určení statistických ukazatelů 
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kriminality, protože mohou pomoci odhalit vztahy mezi sociálními podmínkami. Je 
potřeba zdůraznit, že nezaměstnanost je v analýze kointegrace důležitým faktorem. 

 
 

Analýza kointegrace vybraných ukazatelů kriminality a nezaměstnanosti 
 
Před analýzou kointegrace zjišťujeme dostupnost statistických informací 

o relevantních faktorech. Zaměřili jsme se na vztah “nezaměstnanosti" a ukazatelů 
kriminality, které budou logicky považovány za na ní závislými.  

V ekonometrice existuje rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými 
vztahy v rámci mnoho-rozměrového modelování ekonomických časových řad. 
První typ vztahu mezi časovými řadami trvá pouze relativně krátký časový úsek a 
postupem času mizí. Druhý typ vztahu má dlouhé trvání. Pokud je odchylka mezi 
časovými řadami krátká a vrací se do původního stavu, říkáme, že časové řady jsou 
v rovnováze. 

 
V naší analýze byly použity údaje čtvrtletně od roku 2003 (24 

pozorování). 
 
 

Proces kointegrační analýzy 
 
Z našeho pohledu platí základní předpoklad: Jedna ze dvou časových řad 

má vnější (nezaměstnanost) charakter a druhá má vnitřní charakter (ukazatel 
kriminality). Abychom toto vysvětlili, je užitečné testovat kointegraci na 
multidimenzionálních modelech. Ty jsou založeny na modelech VAR. Je také 
možné konstruovat modely EC. Testy kointegrace jsou převážně založeny na 
těchto speciálních modelech. Proces analýzy kointegrace je následující: 
1)  Když použijeme testy jednotkového kořenu (ADF), prokážeme nestacionaritu 

časových řad (?) 
2)  Provádíme analýzu statické nebo dynamické regrese dvou časových řad. 
3)  Pokud je model vhodný, provádíme kointegrační test (reziduální test). Jestliže 

jsou reziduality statické, potom jsou obě časové řady kointegrovány. Pokud je 
tomu tak, z dlouhodobého hlediska jsou v rovnováze.  
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Obr. 5 
Graf vývoje nezaměstnanosti a vloupání do restaurací ve SR 

 
 

Pokud jde o kointegraci mezi časovými řadami “nezaměstnanosti” a 
“ukazateli kriminality” je možné určit ukazatele kriminality. 
 
 
Výsledky kointegrační analýzy  

 
Pokud se týká analýzy kointegrace mezi “nezaměstnaností” a ukazatelem 

kriminality “vloupání do restaurací”, jak je zřejmé z grafu, test ukázal, že obě 
časové řady jsou nestacionární.  Takže základní podmínka pro kointegrační test je 
splněna.  

Dále byl modelován vliv nezaměstnanosti na “vloupání do restaurací” 
(ADL). 

Kointegrační test ukázal, že časové řady “nezaměstnanosti” byly 
kointegrovány s ukazatelem kriminality “vloupání do restaurací". To znamená, že 
oba páry kointegrovaných časových řad jsou v rovnováze.  

Potom jsme přistoupili k vývoji scénářů "vloupání do restaurací". Nejprve 
byl očekávaný vývoj nezaměstnanosti extrapolován do období 2009-2011. 
Extrapolace byla provedena s AUTOBOXem (automatický expertní systém), což je 
program používající Box a Jenkins metodologii –  modely ARIMA. 

Výsledek je na obr. 6 dále.  
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Obr. 6 
Graf extrapolace nezaměstnanosti ve Slovenské republice 

 
Dále jsme vytvořili scénář vlivu nezaměstnanosti na vloupání do 

restaurací.  
 

 
 

Obr. 7 
Sćénáře vlivu nezaměstnanosti na vloupání do restaurací 

Extrapolace nezaměstnanosti ve Slovenské republice 

Vliv nezaměstnanosti na vloupání do restaurací ve SR 

skutečnost 
 

shoda 
 

horní limit 
 

předpověď 
 

spodní limit 

Období 1/1998 – 4/2011 (čtvrtletně) 

Období    Regrese    Scénář 1  Scénář 2 

Původní předpovědi – vývoj podle regresní závislosti (původní časová řada) 
Co když 1                 – vývoj mírného extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
Co když 2                 – vývoj maximálního extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 PŘÍSPĚVKY 
 

12 
 

 Výsledky, které jsme získali z matematických modelů a počítačových 
programů, mohou být použity na vypracování prognóz pro další typy kriminality, 
které jsou v příčinném vztahu s nezaměstnaností. To je zobrazeno na obr. 8, 9 a 10. 
 

 
 

Obr. 8 
Scénáře vlivu nezaměstnanosti na kapesní krádeže ve SR 

 

 
 

Obr. 9 
Scénáře vlivu nezaměstnanosti na vykrádání aut ve SR 

 

Scénáře vlivu nezaměstnanosti na kapesní krádeže ve SR 

Scénáře vlivu nezaměstnanosti na vykrádání aut ve SR 

Období    Regrese    Scénář 1  Scénář 2 

Období    Regrese    Scénář 1  Scénář 2 

Původní předpovědi – vývoj podle regresní závislosti (původní časová řada) 
Co když 1                 – vývoj mírného extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
Co když 2                 – vývoj maximálního extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 

Původní předpovědi – vývoj podle regresní závislosti (původní časová řada) 
Co když 1                 – vývoj mírného extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
Co když 2                 – vývoj maximálního extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
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Obr. 10 
Scénáře vlivu nezaměstnanosti na vloupání do domů ve SR 

 
 
Dílčí závěr 

V této části příspěvku jsme ukázali vědecké vyšetřování s použitím 
kointegrativní analýzy vztahu mezi "nezaměstnaností" a “loupežemi 
v restauracích". Dále jsme použili koointegrativní analýzu pro prognózu 
kriminality. 

 
 

Vliv prevence kriminality na prognózu kriminality  
 
Jak prevence kriminality ovlivňuje skutečnou kriminalitu a prognózu 

kriminality? Odpověď na tuto otázku je obtížná. Obecně při regulování kriminality 
je prevence účinnější než represe a následky kriminality. Když vezmeme v úvahu 
toto zjištění, můžeme shrnout, že zaměření všech zainteresovaných stran by mělo 
být na snížení kriminality cestou prevence. 

Až do dnešní doby se prognózy nezabývaly vlivem prevence kriminality 
na skutečnou kriminalitu. Navrhujeme následující doporučení pro regulaci 
kriminality založené na našem výzkumu. Na otázku “Co by se mělo udělat, aby se 
oslabily nebo posílily kriminální tendence popsané explorativními prognózami” 
odpovídáme otázkou “Co se může stát?”.  

Prognóza vychází z předpokladu, že budoucí vývoj kriminality ve 
Slovenské republice není předem rozhodnutá záležitost. Prognózy budou 
aktualizovány pravidelně a vždy se širokou škálou doporučení z oblasti prevence 
kriminality. Avšak prevence kriminality stále ještě není plně funkční. Je to 
dynamická oblast, která se stále vyvíjí.  

Scénáře vlivu nezaměstnanosti na vloupání do domů ve SR 
Období    Regrese    Scénář 1  Scénář 2 

Původní předpovědi – vývoj podle regresní závislosti (původní časová řada) 
Co když 1                 – vývoj mírného extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
Co když 2                 – vývoj maximálního extrapolovaného růstu nezaměstnanosti 
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Faktor prevence zločinnosti můžeme vyjádřit: 
),.....,,,,,,( 9695949392919 nt XXXXXXXfY = ,  

kde: X19 –  instituce a organizace zajišťující prevenci, 
X29 –  legislativa zajišťující prevenci, 
X39 –  finance na zajištění prevence, 
X49 –  sociální prevence, 
X59 –  situační prevence, 
X69 –  prevence pronásledování, 
Xn9 –  další faktory ovlivňující prevenci kriminality. 
 
Při definování prevence criminality je nutné určit současný stav a budoucí 

vývoj proměnných, zejména Xn9. Při tom je možné, zároveň s dalšími kroky 
prognózy, určit prognózu prevence kriminality a její vliv na prognózu celkové 
kriminality ve SR.  

Pro každý z faktorů by se měly shromažďovat relevantní informace. 
Shromažďování těchto informací trvá dlouho a vyžaduje úsilí. Obecně za externí a 
interní informační zdroje můžeme považovat legislativu, standardy, zprávy, 
hodnocení, akademickou literaturu, atd. Důležité údaje pro proměnnou Xn9 
nebudou dostupné a to v tom případě, kdy půjde o expertní hodnocení.    

Je důležité zhodnotit institucionální a organizační prostředí prevence 
kriminality na třech vládních úrovních SR.  

Státní úroveň řídí především legislativní, koncepční, ekonomické, 
koordinační a exekutivní úkoly. Na této úrovni Rada vlády SR má pro prevenci 
kriminality poradní, iniciační a koordinační funkci v rámci odborů na vybraných 
ministerstvech.  

Vláda na regionální úrovni plní koncepční, programové, koordinační, 
ekonomické a exekutivní úkoly. Koordinačními orgány jsou regionální a okresní 
výbory pro prevenci antisociálních aktivit, což jsou poradní, iniciační a 
koordinační orgány řízení na regionálních a okresních úřadech. Exekutivní úřady 
na regionální úrovni plní roli koordinátorů prevence, což je součást odpovídajícího 
statutárního orgánu.     

Na místní úrovni se plní stejné povinnosti jako na regionální úrovni, ale 
jsou přizpůsobené podmínkám jednotlivých měst a vesnic. Na této úrovni jsou 
koordinační orgány zastupovány místními výbory pro prevenci antisociálních 
aktivit, což jsou poradní, iniciační a koordinační úřady starostů. Na místní úrovni, 
kromě výborů, jsou koordinátory prevence exekutivní oddělení.   

Institucionální a organizační prostředí se v poslední době nemění a 
neočekáváme žádné zásadní změny ve srovnání se současným stavem. Především 
půjde o zvýšení kvality existujících organizačních složek.   

K důležitějším změnám došlo na regionální a místní úrovni. Změny 
souvisejí se změnami ve státní administrativě, místní správě a s přesunem 
kompetencí. Regionální úřady byly zrušeny a místní úřady komunální a státní 
správy stále ještě nejsou jasně definovány. Úřady místní správy nemají řádně 
zavedenou prevenci kriminality z důvodu institucionálních a organizačních 
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možností. To snižuje jejich možnost řešit prevenci kriminality s partnery na 
vyšších úrovních.    

Při zlepšování činnosti a rekonstrukci organizačních struktur na regionální 
a místní úrovni, můžeme očekávat, že v roce 2010 efektivnost prevence kriminality 
vzroste a výsledky v průběhu let 2011 – 2012 budou více zřetelné. 

Důležitým předpokladem v prognóze prevence kriminality je náležité 
vyhodnocení legislativních a finančních možností v této oblasti. K tomu došlo, 
když SR schválila zákon č. 583/2008 (prevence kriminality a dalších antisociálních 
činů, platný od 31. 12. 2008). Byla také přijata strategie prevence kriminality ve 
SR na léta 2007 – 2010. Tento zákon a strategie teoreticky odpovídají aktuálním 
potřebám. Avšak institucionální a organizační vazby na regionální a místní úrovni 
se nepodařilo plně vytvořit. Z toho plyne, že podmínky přijatých dokumentů na 
prosazení cílů, které by mohly pozitivně ovlivnit kriminalitu, dobré nejsou. 
Domníváme se, že dokumenty budou pro prevenci kriminality účinnější až po roce 
2010. Dalšími finančními zdroji na prevenci kriminality jsou granty, dary, atd.   

Od roku 2003 vláda uvolňuje každý rok určité finanční prostředky na 
prevenci kriminality, ale ty nejsou dostačující. Projekty mohou být financovány až 
do 80 % plánovaných nákladů, ale zbylých 20 % musí být poskytnuto z jiných 
zdrojů, co je často nemožné. Instituce shora jmenované řeší preventivní programy 
ve specifických oblastech níže uvedených.  

Sociální prevence – je obecná prevence všech sociálních patologických 
jevů. Sociální prevence je součást sociální politiky a je zásadní pro vytvoření 
vhodných sociálních podmínek v ekonomickém, sociálním, kulturním, 
vzdělávacím prostředí, v zaměstnání, volnočasových aktivitách, sociálním 
včleňování, duchovním vývoji, humanizaci, pro zlepšení celkové kvality 
společenského života, sociálních tříd právě tak jako socializace a sociální integrace 
každého člověka.  

Z hlediska prevence kriminality je sociální prevence zaměřena také na 
změnu negativních sociálních, kulturních a ekonomických podmínek a rovněž 
dalších environmentálních podmínek, které se mohou stát kriminologickými 
faktory.  

Cílem sociální prevence je vytvořit takové podmínky, aby se lidé nestávali 
kriminálními živly nebo nepokračovali v trestné činnosti.  

Sociální prevence může být realizována podle kritérií vývoje kriminality 
jako: 

 primární prevence představuje vzdělávací, poradní a volnočasové aktivity 
zaměřené na obecnou populaci a osoby, které nebyly dosud trestány; 

 druhotná prevence je orientována na rizikové skupiny lidí nebo osob, které 
mohou mít tendenci ke spáchání trestného činu nebo se stát rovněž oběťmi 
zločinu, pokud jde o pokles situačních kriminálních faktorů; 

 terciální prevence se týká prevence delikvence a redicivismu a pro oběti 
těchto činů poskytuje sociální, lékařskou, psychologickou a právní pomoc 
s cílem psychologické stabilizace a sociální integrace.  
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Sociální prevence je stanovována hlavně vládním programem SR a jejím 
uváděním do praxe. Je to celý soubor opatření, který řeší přijímání nových 
legislativních standard, jejich realizaci na jednotlivých řídících úrovních 
v programech, projektech, plánech atd., přijímání různých organizačních opatření 
v oblasti personální, finanční a materiální podpory přijatých dokumentů a kontroly 
realizace sociální prevence a jejího operačního řízení. Sociální prevence se týká 
především rodin, škol, specifické péče pro seniory a juniory, zdravotních 
podmínek, bydlení, nezaměstnanosti, migrace, azylu, imigrantů atd.  

Z programového prohlášení jsme usoudili, že na sociální prevenci bude 
mít pozitivní dopad. Ale tento dopad byl přerušen nedávnou světovou 
ekonomickou a finanční krizí. Bude hodně záležet na dalším vývoji krize a 
opatřeních Slovenské vlády a jejich realizaci v sociálním sektoru. Je 
pravděpodobné, že pozitivní vliv na pokles kriminality nemůže být v rozmezí 
příštích let očekáván. 

Situační prevence je na rozdíl od sociální prevence specificky orientována 
na zločin, ochranu veřejné bezpečnosti, života, zdraví a majetku obyvatel. Situační 
prevence díky svým základním formám znesnadňuje potencionálním kriminálním 
živlům zločin spáchat a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení kriminálního 
činu.  

Její základní formy jsou: 
- Mechanické bariéry (MB) – jejich cílem je znesnadnit nebo prakticky 

znemožnit kriminálním živlům se do chráněného cíle vloupat. Jejich 
charakteristickým rysem je odolnost proti vloupání. Rozdělujeme je do 
následujících skupin: vnější MB, konstrukční prvky budov, výplně otvorů a 
depozitáře. 

- Elektronické bezpečnostní systémy – systémy poskytující ochranu majetku a 
lidí proti nelegálnímu vniknutí, včetně systémů a vybavení umožňujících 
pozorování pohybu a činů kriminálních živlů v cílové oblasti a jejím okolí. 
Do této skupiny patří: alarmové systémy, kamerové systémy, elektrické 
požární signalizační systémy a systémy kontroly vstupu. 

- Fyzická ochrana – jsou přímé akce prováděné osobou přítomnou v místě činu. 
Je to skutečné střežení objektu, oblasti, předmětů a dalšího chráněného 
majetku lidmi (členy vojenských sil, hlídači, vrátnými, patrolami, jízdními 
hlídkami v lesích, při lovu, u vodních toků atd.) Z hlediska cíle ochrany 
existují tyto následujcí formy fyzické ochrany: strážní služba, bezpečnostní 
dohled, bezpečnostní ochranná eskorta (osobní, pro cennosti nebo dopravu), 
bezpečnostní vyšetřování, kontrola lístků, bezpečnostní vyjížďky (zásah).  

- Organizační a režimové opatření – ta jsou zaměřena na přípravu a postup 
práce, která tvoří rámec pro efektivní využití systému cílové ochrany. 

Situační prevence je založena na faktu, že jednotlivé typy kriminality se 
objevují v určitém čase, za určitých okolností, na určitých místech a jsou páchány 
určitým typem kriminálních živlů.  

Situační prevence bude záviset na místě a roli bezpečnosti ve společnosti a 
jejím vnímání obyvateli. Bezpečnost patří k prioritním potřebám každého člověka 
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a podstatně ovlivňuje kvalitu života obyvatel a společnosti. Bezpečnost by měla 
být akceptována státem, soukromým sektorem a rovněž i jednotlivci. [4] 

Druhá oblast, na které je situační prevence závislá, je znalost a 
interpretace situační bezpečnosti v cílové lokalitě. Na základě těchto znalostí je 
nutné stanovit bezpečnostní cíle, bezpečnostní politiku, bezpečnostní projekty a 
uskutečnit je. 

Třetí oblast se týká pracovních podmínek vojenských sil, bezpečnostních 
sil, rezortů a dalších úřadů v oblasti zajištění bezpečnosti. Je to záležitost státního a 
soukromého sektoru, který se nyní dynamicky vyvíjí.   

Čtvrtá oblast je spojena s vývojem a realizací progresivní technologie do 
situační prevence, která částečně nahrazuje lidský faktor.   

V souvislosti se zvýšenou kriminalitou můžeme říci, že oblast situační 
prevence je zajištěna nedostatečně. Mnoho místních projektů a bezpečnostních 
aktivit pozitivně ovlivňuje snižování kriminality v jednotlivých lokalitách, ale 
z hlediska celonárodního není efekt tak patrný. V následujících letech očekáváme 
pouze pomalé zlepšení situační prevence a její vliv na kontrolu kriminality.  

Prevence viktimizace je druh specificky orientované prevence kriminality 
a jejím cílem je zabránit, aby se člověk stal obětí zločinu. To zahrnuje vzdělávací a 
aplikační preventivní opatření i preventivní chování včetně vhodných reakcí 
v situacích ohrožení a dále je nezbytná pomoc obětem kriminálních činů.  

Prevence viktimizace může být realizována obecně, pro všechny lidi tím, 
že je budeme informovat o kriminálních hrozbách, seznamovat je s preventivním 
chováním prostřednictvím technické prevence kriminality týkající se zejména 
majetku, násilí a dalších. Může být zaměřena na jednotlivé sociální skupiny nebo 
jednotlivce a může být uskutečňována prostřednictvím skupinového nebo 
individuálního poradenství, procvičováním reakcí v situaci ohrožení atd. 

Taková příprava je nutná, protože některé skupiny obětí provokují 
kriminální živly k útoku buď svým pasivním postojem, bezohledným a 
dobrodružným chováním (např. způsobem života: alkoholismus, závislost na 
drogách, prostituce), nebo aktivním provokováním nebo napadáním místních 
způsobů chování. Avšak není pravidlem, že se oběť aktivně účastní kriminálního 
činu. Lidé se mohou stát oběťmi náhodou nebo kvůli některým sociálním rysům, 
jako je členství v některé konkrétní sociální skupině, svojí národností, rasou, 
věkovou skupinou, náboženstvím, ale také provozováním rizikového zaměstnání, 
jako je policista nebo pokladník.    

Pomoc obětem kriminálních činů je těsně spjata s prevencí viktimizace a 
je poskytována vládními a nevládními subjekty různými způsoby, které závisejí na 
druhu poškození. Kompenzace obětem majetkové kriminality je vládou úplně 
vyjmuta. Z hlediska legislativy je pozornost věnována převážně obviněným nebo 
odsouzeným kriminálním živlům a méně jejich obětem.  

Domníváme se, že oblast prevence viktimizace je podhodnocena jak 
potencionálně ohroženými skupinami, tak obyvateli. Náležitá pozornost se nyní 
věnuje obětem kriminálních činů a většinou jde o prevenci násilí spáchaných na 
ženách. Pouze sporadická pozornost je věnována dalším skupinám obyvatel 
ohrožených kriminalitou. Obecně je postoj občana následující: „nikdy se mi nic 
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doteď nestalo, tak proč by se mi mohlo něco stát v budoucnosti?" Občané si 
uvědomí svou zranitelnost, až když se stanou obětí, a to je příliš pozdě.  

Nepředpokládáme, že v oblasti prevence viktimizace dojde k významné 
změně a že přispěje k jejímu poklesu. Její úroveň bude v následujících letech 
stagnovat.  

Při zavádění prevence kriminality si musíme vybrat mezi různými 
metodami. Výběr metod úzce souvisí s ostatními faktory, jako je dostupnost a 
důvěryhodnost informací, nezbytnost a objektivita informací, vztahy subjektů 
poskytujících informace, možnost přesné interpretace informací atd. 

Z hlediska metod založených na odhadu se zdají být nejužitečnější a 
nejvhodnější: přehled cílů, analogie, vztahové analýzy a expertních odhadů 
(zejména plánování scénářů) a metoda Delf. Při metodách založených na odhadu je 
možné použít široké a hluboké teoretické znalosti právě tak jako dlouhodobé 
praktické zkušenosti jednotlivců zabývajících se těmito problémy.  

Použití příčinných expertních metod založených na extrapolaci není 
vhodné, protože do současnosti neexistuje časová řada ukazující prognózu 
kriminality. V následujících letech je pravděpodobné, že použitím matematického 
modelu XfYt (= nk), pro diskrétní náhodné proměnné a určením vyvažujících 
čísel pro příslušné parametry, mohou být pro prognózu kriminality použity exaktní 
metody. 

 
 

Résumé 
International scientific conferences (with the topics: “Recent issues of 

criminalistic prognosis” under the auspices of the Police Academy in Bratislava 
and “Criminality prevention on the local and regional level”, under the auspices 
of the Faculty of Special Engineering of the University of Žilina), which took 
places at the end of the year 2009 in the SR, broadly assessed the problem. At the 
end, concrete resolutions for further scientific research were accepted. The bases 
for creating more exact and objective prognoses were set. These will then become 
a stable base for implementing the security policy of the SR and the municipal 
bodies on the regional and local level. 
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