
  



2 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a: 
 

Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti (ďalej len prevencia 
kriminality) v Slovenskej republike (ďalej len SR) sa rozvíja ako systém už od jej vzniku. Podľa 
zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1 (ďalej len zákon o prevencii 
kriminality) sa pod prevenciou kriminality rozumie ,,cieľavedomé, plánovité, koordinované 
a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu 
a inú protispoločenskú činnosť s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania, to sa 
vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti“ a pod protispoločenskou činnosťou 
sa rozumejú ,,rôzne spôsoby konania, ktoré nie sú trestným činom (zločinom alebo 
prečinom), správnym deliktom (priestupkom alebo iným správnym deliktom), avšak takéto 
konanie je vnímané spoločnosťou negatívne a spravidla tvorí základ kriminality, napríklad 
nadmerné používanie alkoholických nápojov, žobranie, agresívne správanie sa na verejnosti, 
prostitúcia, rôzne druhy patologickej závislosti (drogy, hracie automaty, internet)“2.  

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej 
republike na roky 2016-2020 (ďalej len stratégia) je už piatym uceleným dokumentom vlády 
SR pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na nasledujúce obdobie. 
Jej zmyslom je pokračovať v rozvíjaní a zdokonaľovaní systému prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. Stratégia predstavuje východisko pre preventívne programy 
a projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a reaguje na odporúčania 
medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti.3 

Prevencia kriminality obsahuje všetky opatrenia k znižovaniu rizika výskytu 
trestných činov, ako aj ich škodlivých dôsledkov pre jednotlivca a spoločnosť, vrátane strachu 
z kriminality. Prevencia kriminality sa snaží pôsobiť na rôznorodé príčiny kriminality. 

Stratégia reflektuje na tradičné aj nové formy vznikajúcej, ale aj už existujúcej 
kriminality. Zahŕňa potreby na plnenie cieľov s priorít pri predchádzaní negatívnych 
celospoločenských javov, páchaniu trestnej činnosti vznikajúcej pod vplyvom výrazných 
zmien v spoločnosti, nerovnomerným sociálno–ekonomickým rozvojom, transformáciou 
ekonomiky, liberalizáciou obchodu, zmenou vlastníckych vzťahov, rozvojom informačných 
systémov a komunikačných sietí. Stratégia sleduje na základe zistených analýz z koncepcií, 

                                                             
1 Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 Dôvodná správa k zákonu č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3 Napr. Organizácie Spojených národov podľa ktorej ´´úlohy prevencie kriminality majú byť 
začlenené do všetkých príslušných sociálnych a hospodárskych politík a programov, vrátane tých, 
ktoré riešia zamestnávanie, vzdelávanie, zdravie, bývanie regionálne a územné plánovanie, 
chudobu, sociálnu marginalizáciu a vylúčenie´´. Ďalej -EUCPN – European Crime Prevention 
Network a pod. 
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rozvojových programov a poznatkov z krajov a obcí zlepšenie bezpečnosti a má reagovať na 
nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. 

Trojúrovňový systém riadenia spoločností plní úlohy v oblasti prevencie kriminality 
v SR na úrovni celospoločenskej, regionálnej a miestnej. Na celospoločenskej úrovni sú 
zabezpečované úlohy najmä koncepčného, legislatívneho, koordinačného, ekonomického, 
poradensko–informačného, iniciačného a výkonného charakteru. Na úrovniach regionálnej 
a miestnej sú plnené úlohy vyplývajúce z reálnej situácie a stavu, štruktúry a dynamiky 
kriminality v danej lokalite. 

Zo štatistík kriminality za roky 2012-2015 je možné konštatovať, že nenastali 
výrazné kvalitatívne zmeny stavu kriminality, jej štruktúry a dynamiky. Celková zistená 
kriminalita sa v analyzovanom časovom období nezvýšila. Násilná kriminalita patrí medzi 
najzávažnejšie druhy trestnej činnosti. Narastanie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými 
spoločenskými vrstvami vytváralo podmienky pre využívanie násilnej kriminality ako nástroja 
širokospektrálneho páchania kriminality. Mravnostná kriminalita patrí k najmenej 
tolerovanej trestnej činnosti verejnosťou, aj keď sa s ňou občania stretávajú relatívne 
zriedkavo. Mravnostná kriminalita sa dlhodobo prejavuje vysokou latenciou, hlavne 
z dôvodu neochoty obetí ju odhaliť. Majetková kriminalita ako dominantný druh bola 
v sledovanom období najpočetnejšou kriminalitou. Jej sprievodným javom je ustálenosť  
akceleračných a retardačných faktorov bez významnejších kvalitatívnych zmien v sociálnom 
vývoji SR. Dynamika spoločenského vývoja, pokračujúci proces transformácie ekonomiky 
a vlastníckych vzťahov priniesli so sebou dlhodobú sociálnu diferenciáciu spoločnosti 
(vytesňovanie a marginalizácia u určitých sociálnych skupín) nezamestnanosť, stratu 
sociálnych a existenčné problémy narastajúcej skupiny obyvateľstva. Narastanie sociálnych 
rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami vytvára podmienky pre 
širokospektrálne páchanie kriminality jednotlivými vrstvami spoločnosti, nevynímajúc oblasť 
majetkovej kriminality. Spoločným znakom jednotlivých trestných činov majetkovej 
kriminality je nárast profesionalizácie páchateľov (sériové a pokračujúce trestné činy), čo 
vyúsťuje do recidívy. Ekonomická kriminalita je aj naďalej osobitným fenoménom 
kriminality. Na rozdiel od majetkovej kriminality, ktorej motívom je získanie nezákonného 
majetkového prospechu akýmkoľvek, teda aj násilným spôsobom, je ekonomická kriminalita 
páchaná prevažne sofistikovanými formami s vysokou dávkou latencie. Finančné podvody, 
podplácanie, klientelizmus, sprenevera, falšovanie účtovných dokumentov, daňové úniky, ale 
aj veľa podobných trestných činov si vyžiadalo legislatívne zmeny. Sprievodným znakom 
nárastu ekonomickej kriminality a organizovaných foriem kriminality (predovšetkým 
ekonomického a násilného charakteru) je, že sa na jej páchaní podieľajú „dôveryhodní 
občania“, môžeme teda hovoriť o tzv. kriminalite bielych golierov.     

Nadväzujúc na strategické národné dokumenty v oblasti prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti schválené vládou Slovenskej republiky boli od roku 1999 
spracovávané a realizované aj Programy prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti mesta Bardejov. Prioritou týchto programov bola a do budúcnosti aj ostáva najmä 
začleňovanie prevencie kriminality do koncepcie rozvoja mesta, vytvorenie komplexného 
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k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách, zvyšovanie pocitu bezpečia 
obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov. Predkladaný Program prevencie kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti pre mesto Bardejov na roky 2017-2020 vychádza zo 
stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na 
roky 2016-2020, ktorý bol schválený vládou dňa 16.11.2016. 

Základom účinnej prevencie, je vo všeobecnosti dôsledná spolupráca všetkých 
subjektov prevencie kriminality na teritóriu mesta Bardejov v rámci programov a úloh, ktoré 
sú určené na rozvoj vlastných preventívnych aktivít. Predpokladom k systematickému a 
koordinovanému postupu je práca komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti pri MsÚ 
v Bardejove, ktorej organizačný poriadok bol prerokovaný na porade vedenia mesta 
Bardejov dňa 19.12.2011. Na základe dekrétov o menovaní, podpísaných primátorom mesta, 
komisia pracuje v tomto zložení: 

Miroslav Babej , ref. právny a priestupkov MsÚ – koordinátor komisie 

Bc. Pavol Čekan, zástupca náčelníka MsP – predseda komisie 

Kpt. Mgr. Marián Valkučák, ref. skupiny prevencie OR PZ – člen 

Mgr. Mária Juhásová, Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – člen 

PhDr. Anna Nováková. Odbor školstva a telesnej kultúry MsÚ – člen 

Mgr. Tomáš Trembáč, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva – člen 

Poslaním komisie je zaoberať sa vývojom a stavom kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti v meste Bardejov, rôznymi preventívnymi akciami a podujatiami 
zainteresovaných subjektov na úseku prevencie kriminality, pôsobiť hlavne na cieľové 
skupiny mládeže, rodičov ako aj dôchodcov tak, aby sa v čo najmenšej miere podieľali na 
prípadnom páchaní priestupkov, prečinov alebo trestných činov, alebo aby sa sami stali 
obeťami týchto deliktov.  Problematika prevencie kriminality v podmienkach mesta Bardejov 
v rokoch 2017 – 2020 sa bude realizovať na základe predkladaného Programu prevencie 
kriminality pre mesto Bardejov. 
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Obsah programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre 
mesto Bardejov na roky 2017 – 2020 

 
I.  Ciele programu prevencie kriminality  
II.  Objekty prevencie kriminality 
III.  Subjekty prevencie kriminality 
IV.  Realizácia preventívneho pôsobenia na objekty prevencie kriminality 
V.  Hodnotenie plnenia programu prevencie kriminality 
 
 

I. CIELE PROGRAMU PREVENCIE KRIMINALITY 
 

1. Všeobecný cieľ: 
Ide o vytvorenie efektívneho a spoľahlivo fungujúceho systému prevencie kriminality, 
ktorý je otvorený a flexibilný, tak aby pôsobil na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú 
páchanie kriminality so zámerom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. 

Všeobecný cieľ sa dosiahne prostredníctvom: 
• vytvorenia systému analytických, hodnotiacich, monitorovacích a kontrolných 

mechanizmov systematického zisťovania účinnosti a efektivity prijímaných opatrení 
a ich zefektívnenie prostredníctvom  rozpracovania stratégie na vlastné podmienky,  

• zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej spoločnosti 
do procesov súvisiacich s prijímaním, realizáciou a monitorovaním nástrojov 
a postupov vytváraných s cieľom účinnej prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti, 

• zvyšovania informovanosti a povedomia o prevencii kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti obyvateľov SR. 

Medzi základné všeobecné ciele patrí:  
- výchova mládeže na všetkých stupňoch (rodina, predškolské zariadenia, školy a pod.) 
- ochrana mládeže pre nežiaducimi vplyvmi (drogy, alkohol, počítačová závislosť, 

drobná kriminalita) 
- prevencia zameraná na ochranu seniorov a samostatne žijúcich starších 

spoluobčanov) 
- zvyšovať právne vedomie obyvateľov a nabádať ich k vlastnej iniciatíve pri potieraní 

kriminality a iných nežiadúcich protispoločenských javov.  
 

K zabezpečeniu plnenia všeobecných cieľov budú použité nasledujúce prostriedky : 
- besedy a prednášky realizované v predškolských zariadeniach v meste Bardejov, na 

školách všetkých stupňov v meste Bardejov, v domovoch dôchodcov a penziónoch, 
- medializácia a propagácia preventívnych aktivít prostredníctvom regionálnych a iných 

médií (BTS s.r.o., Bardejovské novosti, sociálnych sieti a pod.) 
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2. Špecifické ciele: 
• Podporovať a využívať pôsobenie mimovládnych organizácií, cirkevných 

a náboženských organizácií v tých oblastiach, kde štátne a samosprávne orgány 
nemôžu preventívne aktivity zabezpečiť resp. prístupy by neboli efektívne. 

• Použiť elektronické a printové médiá  na regionálnej a miestnej úrovni (televízia, 
rozhlas, internet, tlačoviny) ako významný prostriedok prevencie kriminality.  

• Pri financovaní preventívnych aktivít využívať aj iné finančné zdroje, ako z rozpočtu 
mesta (rada vlády pre prevenciu kriminality a pod.)   

• Zavádzať a využívať technické prostriedky na úseku prevencie kriminality napr. 
rozširovanie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému.   

 
 

II. OBJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY 
 

Objekty, na ktoré sú jednotlivé preventívne aktivity a opatrenia zamerané, sú 
samotné osoby (cieľové skupiny) alebo kriminogénne faktory. Týmito objektami sú:  

- páchatelia (najmä problematická mládež, recidivisti, páchatelia s nízkym sociálnym 
statusom a sociálne vylúčené komunity), 

- obete (najmä deti, mládež, ženy, rodiny s prejavmi sociálnej patológie, osoby so 
zdravotným postihnutím, seniori, a sociálne vylúčené komunity, osamelo žijúce 
osoby, 

- potencionálni páchatelia alebo obete (rizikoví jednotlivci a skupiny, deti, mládež, 
dospelí s vysokou pravdepodobnosťou, že budú páchať trestnú alebo inú 
protispoločenskú činnosť , resp. sa stanú obeťami kriminality, 

- kriminogénne faktory (situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality, ktoré je 
žiadúce zmeniť tak, aby boli čo možno najmenej rizikové). 
 
 

III. SUBJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY 
 
Subjektmi prevencie kriminality sú orgány, organizácie a inštitúcie, ktoré sú 

realizátormi preventívnych aktivít a opatrení uskutočňovaných samostatne alebo 
v partnerstve na regionálnej a miestnej úrovni. 

Hlavným subjektom programu prevencie kriminality pre mesto Bardejov je komisia 
pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Základnými výkonnými zložkami, 
ktoré sa priamo podieľajú pri realizácii preventívneho programu na území mesta sú: 

 
1. Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti   
2. Komisia verejného poriadku MsZ v Bardejove 
3. Mestská polícia Bardejov 
4. Policajný zbor SR v Bardejove 
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5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov  Odbor sociálnych vecí a rodiny 
6. Spolupracujúce subjekty: 
- Oddelenia sociálne, bytové a zdravotníctva MsÚ Bardejov 
- Oddelenie školstva a telesnej kultúry MsÚ  Bardejov 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Bardejove 
- Výchovno-vzdelávacie zariadenia 
- Záujmové združenia a nadácie 
- Neziskové organizácie 
- Cirkev a komunitné centrá 
- Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 
- Oddelenie kultúry Mestského úradu v Bardejove 

 
Ich úlohou je iniciovať a realizovať  v rámci svojej pôsobnosti tvorbu opatrení na 

odstraňovanie príčin a podmienok, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú páchať kriminalitu a inú 
protispoločenskú činnosť s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania. Súčasne 
v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujú najmä finančné, materiálne a technické prostriedky 
na výkon preventívnych aktivít. 
 
 

IV. REALIZÁCIA PREVENTÍVNEHO PÔSOBENIA NA OBJEKTY PREVENCIE 
KRIMINALITY 

 
1. Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti   

 
Je základným koordinátorom preventívneho programu mesta Bardejov, ktorý : 
 

- na svojich zasadnutiach vyhodnocuje plnenie prevencie kriminality na území mesta 
Bardejov, 

- analyzuje stav priestupkovosti a uličnej kriminality a účinnosť prijímaných 
preventívnych opatrení, 

- úzko spolupracuje s MsP v Bardejove a OR PZ v Bardejove, 
- odporúča zainteresovaným subjektom prevencie kriminality vykonať v rozsahu ich 

právomoci a pôsobnosti ňou navrhované preventívne opatrenia, 
- spolupracuje s komisiou verejného poriadku MsZ Bardejov. 

 
2. Komisia verejného poriadku MsZ Bardejov 
 

Na svojich zasadnutiach, na ktoré je prizývaný náčelník MsP Bardejov, hodnotí 
celkový stav  bezpečnosti a verejného poriadku v meste Bardejov. Podľa potreby 
a charakteru prejednávanej problematiky na svoje zasadnutia prizýva aj zástupcov OR PZ 
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Bardejov a vedúcich dotknutých oddelení MsÚ Bardejov a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Bardejov.  

 
3. Mestská polícia Bardejov 

 
Aktivity Mestskej polície v Bardejove na úseku prevencie kriminality budú 

vykonávané  v súlade s aktuálnymi potrebami predchádzania sociálno-patologických javov 
v meste Bardejov. Prostredníctvom osobitných preventívnych aktivít bude činnosť  zameraná 
na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta,  zabezpečenia podmienok dodržiavania 
verejného poriadku v meste, ako aj prezentovania práce a informovanie občanov mesta 
o práci MsP.   

Tieto aktivity budú realizované najmä formou  poradenstva, prednášok, besied, 
stretnutí,  praktických ukážok a uskutočňovaním preventívno-bezpečnostných akcií s cieľom: 

•  zvýšiť dôveru detí a mládeže a verejnosti vo vzťahu k polícii 

•  naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia  ich problémov 

•  vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na 
psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť 
konzumentskú komunitu a dopyt po drogách 

•  upozorniť a poradiť deťom proti konkrétnemu i potencionálnemu násiliu, 
nebezpečenstvu 

•  zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku 

•  zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných či už na ulici, doma 
alebo iných miestach  pri rôznych aktivitách 

•  ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách 
ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok 

•  upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce 
následky 

• potierať nežiaduce prejavy protiprávnych konaní priamo v teréne. 
 

MsP Bardejov do 31.08.2017 spracuje učebnú pomôcku:  „PREVENCIA KRIMINALITY“, 
určenú pre žiakov všetkých základných škôl na teritóriu mesta Bardejov. Cieľom tejto 
pomôcky bude poskytnúť niekoľko rád a informácií, ako sa zachovať a reagovať v rôznych 
situáciách v ktorých sa môžu žiaci ocitnúť ako možné obete kriminality, ale aj ako týmto 
situáciám predchádzať. Táto pomôcka bude využiteľná aj pedagógmi a výchovnými 
pracovníkmi škôl.  
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Plánované aktivity na obdobie rokov 2017 – 2020 
 

a. Besedy, prednášky a preventívne programy 
  
•  „Správame sa normálne“ - preventívny program pre základné školy a materské školy 

v meste Bardejov, ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem detí a mládeže o športové aktivity 
vo voľnom čase.   

 
•  „Radšej športovať, ako drogovať“ - MsP v Bardejove tento program bude realizovať 

v úzkej spolupráci s OR PZ v Bardejove, ktorého cieľom je zvýšiť záujem mládeže 
o športové aktivity vo voľnom čase.  

 
•  „Práca a poslanie polície“  beseda určená pre žiakov MŠ a ZŠ, ktorej cieľom priblížiť 

prácu polície  a vybudovať k nej dôveru detí a mládeže. 
 

• „Ako sa správať na ceste“  prednáška na tému dopravnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ 
s využitím praktických ukážok. 

 
• Deň otvorených dverí  - „Ukážme sa deťom“. Pri príležitosti MDD bude v priestoroch 

MsP zorganizovaný pre žiakov MŠ a ZŠ „Deň otvorených dverí“. V rámci tohto podujatia 
budú vykonané ukážky materiálno-technického zabezpečenia MsP v Bardejove ako 
napr. služobné autá, komunikačné prostriedky, zbrane, donucovacie prostriedky, 
Drager a pod. 

 
• „Pokojný a bezpečný život seniorov“ beseda na tému, ako predchádzať súčasným 

nástrahám pre túto skupinu obyvateľov (napr. šmejdi, lákanie finančných prostriedkov 
pod rôznymi zámienkami, prepadávanie osamelo žijúcich seniorov a pod.) 

 

b.  Preventívno-bezpečnostné akcie  

 
Podľa vývoja bezpečnostnej situácie, analýz, príčin, miesta a času páchania kriminality 

budú realizované samostatne, alebo v súčinnosti s ostatnými subjektami prevencie 
kriminality nasledovné preventívno-bezpečnostné akcie. 

 
• Preventívno-bezpečnostná akcia Bezpečne pri školách 
• Preventívno-bezpečnostná akcia Záškoláctvo 
• Preventívno-bezpečnostná akcia Vandalizmus  
• Preventívno-bezpečnostná Mládež a alkohol 
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c. Masové kultúrne, spoločenské a iné podujatia 
 
V súčinnosti so zložkami PZ a ostatnými zložkami záchranného systému budú 

zabezpečované všetky kultúrno-spoločenské, športové a iné podujatia, organizované 
mestom a ostatnými organizáciami na území mesta Bardejov, tak aby nedošlo k vážnejšiemu 
narušeniu kľudu, verejného poriadku a pocitu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta 
Bardejov. 

 
4. Policajný zbor SR – Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov 
 

Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov na úseku prevencie kriminality plní úlohy v rozsahu 
pôsobnosti ustanovenej podľa § 2, odst. 3, zákona č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore. 
V programovom období  budú realizované najmä tie aktivity, ktoré vyplynú z interných   
noriem v podmienkach KR PZ v Prešove a na základe bezpečnostnej situácie OR PZ Bardejov, 
s dôrazom na teritórium mesta a jeho priľahlé časti. V pôsobnosti OR PZ Bardejov je na 
preventívnu činnosť vyčlenený samostatný pracovník. 

 
Preventívne aktivity Policajného zboru SR zahŕňajú:  
 

-      služobnú činnosť, 
-      metodickú činnosť, 
-      analytickú činnosť,  
-      prednáškovú  a poradenskú činnosť, 
-      spoluprácu s verejnosťou a médiami 
-      spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy 
 

Cieľom preventívnych aktivít PZ je najmä: 
 

- na základe poznania reálneho stavu kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
predchádzať jej nápadu, 

- elimináciou a obmedzovaním kriminality prispievať k optimalizácii protispoločenských 
javov, 

- cieľavedome pôsobiť na príčiny a podmienky kriminality s cieľom obmedziť jej páchanie 
na území mesta, 

- vo vymedzenom rozsahu spolupracovať s ostatnými subjektami prevencie kriminality 
pôsobiacimi na území mesta. 
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V plánovanom období bude OR PZ Bardejov realizovať tieto programy:  
 

- Správaj sa normálne 
- „Oliho príbeh“ 
- Bezpečná jeseň života 
- „Póla radí deťom“ 
- Detská policajná akadémia 

 
Aj v budúcom programovom období sa budú uskutočňovať súčinnostné porady medzi 

vedením OO PZ Bardejov a Mestskej polície Bardejov, ktorých cieľom bude analýza 
bezpečnostnej situácie, vývoja kriminality a prijímanie spoločných opatrení na jej potieranie.    
 
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov  Odbor sociálnych vecí a rodiny 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov  Odbor sociálnych vecí a rodiny vykonáva 
špecifickú činnosť v oblasti sociálnej prevencie kriminality, ktorá zahŕňa:  
 
- účasť na prednáškach a besedách s rodičmi detí s poruchami správania, 
- účasť na kontrole podávania alkoholu mladistvým, 
- účasť na stretnutiach výchovných poradcov základných škôl, 
- dôsledné vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí asociálnej kurately, 
- individuálna poradenská činnosť pre rodičov, deti a mladistvých. 

 
6. Spolupracujúce subjekty 

 
Úlohy prevencie kriminality pre spolupracujúce subjekty sú v podstate totožné so 

všeobecnými cieľmi prevencie kriminality ako takej. Pokiaľ sa vyskytne potreba riešenia 
špecifických problémov, predchádza tomu rokovanie dotknutých subjektov a prijímanie 
špecifických opatrení (podnety k zanedbávaniu výchovy detí,   monitoring rodín s deťmi 
ktorým následkom nízkych teplôt dôsledku podchladenia hrozí poškodenie zdravia, 
opatrenia na zamedzenie podchladenia – zamrznutia bezdomovcov v zimnom období a pod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

V. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU PREVENCIE KRIMINALITY 
 
1. Na úrovní Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

Termín: 1x štvrťročne     Zdp.: Predseda komisie 
  alebo podľa potreby  
 

2. Na úrovní komisie verejného poriadku MsZ Bardejov 
Termín:  1x ročne     Zdp.: Predseda komisie 
  alebo podľa požiadavky 

 
3. Na úrovní MsR a MsZ Bardejov   Zdp.: Predseda komisie 

Termín: po uplynutí programového obdobia 
  alebo na vyžiadanie 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 


