Ciele a hlavné úlohy oddelenia prevencie kriminality :
Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou
zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov. Na
dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť. Z dôvodu
medzinárodných záväzkov štátu, ale aj z dôvodu spoločenskej objednávky občianskej spoločnosti sú stanovené
nasledovné priority prevencie kriminality:
1.

2.
3.

4.

znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a
organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi;
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť, korupcia;
obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);
zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov
a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);
eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou
a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t. j. nezamestnaní, bezdomovci,
zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov;
recidivisti);
eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých
druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny).

Hlavné úlohy oddelenia prevencie kriminality
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metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských
riaditeľstvách a skupine prevencie vnútorného odboru na okresných riaditeľstvách po línii prevencie
kriminality,
rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti prezídia,
zabezpečuje koordináciu postupu organizačných zložiek prezídia pri plnení úloh v oblasti prevencie
kriminality vyplývajúcich pre prezídium zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky,
z rozhodnutí ministra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
vypracováva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie prezídia Policajného zboru,
pripravuje podkladové materiály nutné pre rozhodovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality, Radu vlády pre bezpečnosť cestnej premávky a ich pracovné komisie,
koordinuje činnosť organizačných zložiek prezídia pri tvorbe a aktualizovaní internetových stránok prezídia
a zabezpečuje prístupové práva k jednotlivým stránkam organizačných zložiek prezídia,
zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti prezídia poskytovanie informácií a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní
informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality,
podieľa sa v odbore svojej pôsobnosti na medzinárodnej spolupráci s Policajnými zbormi iných štátov,
sústreďuje, analyzuje, vyhodnocuje a odpovedá na žiadosti a informácie zaslané elektronickou formou na
neosobnú stránku infoppz@minv.sk, mimo informácií poskytovaných podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

Úlohy koordinačného orgánu




pôsobí na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti boja so zločinnosťou tým, že koordinuje jednotlivé opatrenia
a aktivity v oblasti boja so zločinnosťou, vrátane jej organizovaných foriem, medzi všetkými
zainteresovanými subjektmi
zabezpečuje koordináciu, súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného
a priestorového i z hľadiska spôsobov ich realizácie a priebežne vyhodnocuje ich účinnosť
















zabezpečuje plnenie, aktualizáciu a dôsledné presadzovanie programových dokumentov v oblasti boja so
zločinnosťou prostredníctvom jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších zainteresovaných
orgánov, organizácií a inštitúcií a činnosť pracovných skupín a multidisciplinárnych skupín
sústreďuje a posudzuje z podnetu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, organizácií
a inštitúcií predložené materiály a rieši otázky týkajúce sa boja so zločinnosťou, zaujíma k nim stanoviská
a navrhuje účinné opatrenia a posudzuje ich účinnosť
vyhodnocuje analýzy stavu a vývoja zločinnosti, možné dôsledky jednotlivých opatrení v rôznych oblastiach
spoločenského života na zločinnosť a iné s ňou spojené negatívne spoločenské javy
pripravuje programové dokumenty v oblasti boja so zločinnosťou, vyhodnocuje ich plnenie, posudzuje ich
priebežné uplatňovanie a rieši problémy s nimi súvisiace
sprostredkúva poznatky a skúsenosti o nových formách a metódach boja so zločinnosťou
zabezpečuje súbežnosť, nadväznosť a prepojenie opatrení vyplývajúcich z programových dokumentov
v oblasti boja so zločinnosťou a jednotlivých národných strategických a koncepčných dokumentov
zaujíma stanoviská k zásadným strategickým dokumentom v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
a iniciuje prípravu nových a aktuálnych programových dokumentov v tejto oblasti
zabezpečuje prepojenie a koordináciu aktivít subjektov zainteresovaných na boji so zločinnosťou
predkladá návrhy opatrení na zlepšenie medzirezortnej spolupráce a súčinnosti
predkladá ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy návrhy a odporúčania vo veciach
boja so zločinnosťou
iniciuje vypracovanie legislatívnych návrhov a opatrení vo veciach riešenia efektívneho boja so zločinnosťou
spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi,
inštitúciami a mimovládnymi a medzinárodnými orgánmi organizáciami

