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ABSTRACT 
Štúdia pojednáva o význame bezpečnostného vzdelávania v oblasti prevencie kriminality. Výrazným negatívnym 
spoločenským javom, ktorému sme často vystavený,  je nepochybne kriminalita. Bezpečnostné vzdelávanie možno chápať ako 
vhodnú a významnú formu prevencie kriminality pre všetkých občanov, na rôznych stupňoch vzdelávacieho systému, v 
rôznych oblastiach pracovného i spoločenského života. 
 
Kľúčové slová: Bezpečnostné vzdelávanie, kriminalita, prevencia kriminality.   
 
 
ABSTRAKT 
The study discusses the importance of security education in crime prevention. Significant negative social phenomena with 
which we often encounter is undoubtedly crime. Security education can be considered as appropriate and important form of 
crime prevention for all citizens, at various levels of the education system in the different areas of labor and social life. 
 
Key words: Security education, crime, crime prevention. 
 
 
 
ÚVOD 

 
V procese riešenia bezpečnostných problémov rôzneho druhu nie je však postačujúce zaoberať sa iba už vzniknutými 
krízovými situáciami  a zameriavať sa len na riešenie týchto javov, na odstraňovanie negatívnych dôsledkov. Rovnako v boji 
s kriminalitou nie je možné zameriavať sa iba na represiu. Je dôležité venovať zvýšenú pozornosť najmä prevencii, teda 
predvídaniu ohrození, ich predchádzaniu. Cieľom  prevencie kriminality je vo všeobecnosti v čo najvyššej možnej miere 
predchádzať kriminalite, redukovať jej kvalitu a kvantitu a v konečnom dôsledku tak smerovať k eliminácii trestnej činnosti. 
Spoločnosť si preto vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť 
vo všetkých oblastiach života. Ak máme žiť slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých odborníkov, ktorí dokážu 
eliminovať nie len reálne ale i potenciálne a skryté riziká. Vzniká tak potreba intenzívne sa zaoberať novými možnosťami 
zaistenia si pocitu istoty a bezpečia. Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom vzdelanosť a 
odborná príprava pracovníkov bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich 
pracovníkov, na ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky.  
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PROBLEMATIKY BEZPE ČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA 
 
Každá činnosť v živote človeka má bezpečnostný aspekt, počnúc bezpečnosťou v domácnosti, na ihriskách, vo vzdelávacích 
zariadeniach, na pracovisku, na verejnosti, cez bezpečnosť v doprave, ekonomike, až po národnú a medzinárodnú 
bezpečnosť. Bezpečnosť možno chápať ako východisko, ako teoretickú konštrukciu a sociálny systém, ktorý má základný 
význam pre konštituovanie a rozvoj bezpečnostných vied, ktorých objektom, kľúčovým pojmom skúmania je práve tento 
fenomén. V literatúre, ktorá sa vyslovuje za vznik bezpečnostných vied, sa zdôrazňuje význam bezpečnosti v súčasnom 
svete, ako aj zložitosť tohto javu a jeho skúmanie. Bezpečnosť je zložitý atribút, ktorého obsah, štruktúra a funkcie presahujú 
hranice nielen jedného vedného odboru, ale dokonca i celých vedných oblastí. Tento fakt možno na základe vlastných 
teoretických rozborov nielen jednoznačne potvrdiť, ale aj vedecky rozvinúť jeho obsah a formu. Bezpečnosť a veľmi 
mnohostranné používanie tohto pojmu v rozmanitých, často protichodných vedných odboroch, spôsobuje jeho eklektickú 
interpretáciu. Veľmi pragmaticky postihuje tento faktor (Porada, Holomek a kol., 2005)a ešte upresňujúcejšie, ktorý rozlišuje 
základné dimenzie bezpečnosti: politická, ekonomická, environmentálna, informačná, sociálna.  
 
Každá z uvedených dimenzií obsahuje relatívne široký okruh bezpečnostných problémov, subjektov, inštitúcií, činností, 
aktivít a vzťahov. Okrem spomínaných dimenzií multidimenzionalita bezpečnosti umožňuje analyzovať aj niektoré jej ďalšie 
rozmery (vonkajšie, vnútorné, subjektívne, objektívne, individuálne, policajné, občianske, spoločenské, technologické, 
kvantitatívne, kvalitatívne, a iné, napr. ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť informačných technológií, bezpečnosť v doprave 
a dopravnej infraštruktúre a i.). 
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V súčasnej dobe pri riešení mnohých bezpečnostných problémov však nie je postačujúce zaoberať sa iba už vzniknutými 
krízovými situáciami a zameriavať sa len na riešenie týchto javov, teda na odstraňovanie negatívnych dôsledkov. Je dôležité 
venovať zvýšenú pozornosť najmä prevencii, teda predvídaniu ohrození, ich predchádzaniu. Bezpečnosť je výsledkom 
procesov a činností sociálnych subjektov, ktoré sú orientované na včasnú identifikáciu, zníženie, elimináciu alebo odvrátenie 
nebezpečenstiev alebo ohrození, ktoré majú potenciál zničiť alebo výrazne poškodiť duchovné a materiálne statky, spôsobiť 
výrazné škody, znemožniť alebo obmedziť ďalšiu existenciu a rozvoj  jednotlivca, sociálnych skupín,  štátu alebo ľudstva 
ako celku. V tomto svetle je bezpečnostná veda  komplexná veda, ktorá vzniká ako prienik  prírodných, spoločenských a 
technických vied, je to veda, ktorá skúma zákonitosti a mechanizmy ochrany človeka, sociálnych skupín, spoločenského a 
prírodného prostredia. Základom bezpečnostnej vedy musí byť bezpečnostná prax, vzťahujúca sa na nepreberné množstvo 
komplexov bezpečnostných situácií. Množstvo teoretických i empirických poznatkov, vznikajúcich v terajšom systéme 
vedeckých poznatkov, je potrebné účelným systémovým spôsobom integrovať do nového vedného odboru, ktorý bude tvoriť 
relatívne samostatný celok a bude postihovať komplexnosť riešení jednotlivých bezpečnostných problémov a všetky potrebné 
štrukturované vzťahy jednotlivými prvkami v novej kvalite svojho vyjadrenia. Vzdelanosť a odborná príprava pracovníkov 
bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na ktorých sú kladené 
vysoké vedomostné nároky, je významným aspektom v procese riešenia problémov v bezpečnostných situáciách. V rámci 
vzdelávania na vysokých školách možno k zlepšeniu stavu v danej oblasti dospieť zvyšovaním bezpečnostného povedomia 
ľudí prichádzajúcich zo škôl do praxe, prehlbovaním ich vedomostí a zručností spätých s bezpečnosťou, zvyšovaním 
kvalifikácie a odbornosti absolventov, ich prípravy na riešenie rizikových, núdzových a krízových javov v rôznych oblastiach 
bezpečnosti (občianskej, ekonomickej, environmentálnej, technickej a technologickej, logistickej a pod.). 
 
Hovoríme teda o bezpečnostnom vzdelávaní, ktorého obsahom sú teoretické a praktické vedomosti o ochrane osôb 
a majetku s možnosťou ich všestranného využitia i v európskom bezpečnostnom prostredí. Podstata bezpečnostného 
vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej 
formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku.  
  
Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom bolo umožnené získať 
a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho činitele 
vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať 
postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a organizovať opatrenia riadenia rizík, 
bezpečnostného a krízového manažmentu v súlade s dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a riadiť komplexné 
bezpečnostné systémy. (Kováčová, 2010) 
 
Systém bezpečnostného vzdelávania by mal byť zameraný tak, aby vybavil budúcich bezpečnostných manažérov takými 
poznatkami a znalosťami takých metód, aby získali schopnosti a zručnosti : 

• identifikovať a analyzovať zložité vzťahy, procesy javy v oblasti bezpečnosti života človeka a ľudstva, 
• analyzovať stav a úroveň bezpečnosti vo vzťahu k časovému a priestorovému faktoru, 
• vypracovávať zodpovedajúce a odôvodnené prognózy stavu bezpečnosti a dynamiky jej vývoja, 
• určiť zdroje a tendencie vývoja a pôsobenia reálnych hrozieb a latentných bezpečnostných rizík, 
• vypracúvať zodpovedajúce nástroje na identifikáciu, lokalizáciu a elimináciu bezpečnostných rizík a ohrození. 
• identifikovať objekty pôsobenia bezpečnostných rizík a ohrození najrôznejšej povahy, 
• projektovať rôzne bezpečnostné systémy, používať disponibilné sily a prostriedky na ich vytvorenie, definovať ich 

štruktúru, ciele a úlohy, zaisťovať ich správne fungovanie, 
• byť aktívnym činiteľom bezpečnostného systému, jeho prvkov a orgánov na rôznych úrovniach. 

 
Bezpečnostné vzdelávanie sa netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov bezpečnostných služieb, 
odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov. Bezpečnostné vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny 
systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu 
v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. (Kováčová, 
Klimo, 2013)  
 
Je nevyhnutné zabezpečiť nadväznosť v jednotlivých stupňoch vzdelávania, prepojenosť a inštitucionálne zabezpečenie 
bezpečnostného vzdelávania. Ak má spoločnosť využiť bezpečnostné vzdelávanie ako intenzívny faktor ekonomického, 
spoločenského rastu, je dôležité poznať akým spôsobom, akými metódami, formami a prostriedkami, v akej intenzite a za 
akých okolností je potrebné pôsobiť na vzdelávaného, aby sa dosiahla výsledná efektívnosť vzdelávania. (Kováčová, 2012) 
Súčasné školy sú postavené pred celý rad problémov, ktoré so sebou prinášajú neustále zmeny vo všetkých oblastiach 
spoločenského života. V rámci vzdelávania na stredných i vysokých školách možno k zlepšeniu stavu prispieť zvyšovaním 
bezpečnostného povedomia ľudí prichádzajúcich zo škôl do praxe, prehlbovaním ich vedomostí a zručností spätých s 
bezpečnosťou, zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti absolventov, ich prípravy na riešenie rizikových, núdzových a 
krízových javov v rôznych oblastiach bezpečnosti. 
 
Bezpečnostné vzdelávanie v podmienkach vysokých škôl, sa v priamom vyučovaní realizuje systémom všetkých prvkov 
vyučovacieho procesu. S istým zjednodušením možno konštatovať nasledovné: Ciele procesu bezpečnostného vzdelávania sa 
premietajú do obsahu vyučovania, ktorý sa realizuje v organizačných formách, prostredníctvom vyučovacích metód,  
s využitím učebných pomôcok a didaktickej techniky  a v konkrétnych podmienkach jeho zabezpečenia pri dodržiavaní 
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didaktických zásad. Každý z prvkov vyučovacieho procesu predstavuje vnútorné možnosti zvyšovania efektívnosti 
vzdelávania. Všetky sú však vzájomne prepojené a podmienené. Existujú medzi nimi objektívne súvislosti, ktoré vplývajú na 
celkové výsledky procesu vyučovania. Preto miera kvality a efektívnosti tohto procesu je vždy závislá jednak od využitia 
možností jednotlivých prvkov, ako aj od dosiahnutia čo najpriaznivejších vzťahov medzi nimi.  
 
Vychádzajúc z postavenia bezpečnostných  pracovníkov a to nielen v ozbrojených zboroch (armáda, polícia, hasiči), ale i v 
spoločnosti je potrebné brať do úvahy všeobecne uznávaný tzv. širší a užší pohľad na bezpečnosť v súvislosti s postavením 
bezpečnosti v ich výchove a vzdelávaní.  
Pritom užší pohľad vyjadruje jej postavenie ako  bezpečnostnú spôsobilosť, získanú  v procese výchovy a vzdelávania. Širší 
pohľad vyjadruje postavenie bezpečnosti ako vedy (vednej disciplíny a to odvetvovej alebo hraničnej).  
 
V socio-profesijnej príprave každého profesionála sa tieto pohľady (užší a širší) realizujú v dvoch rovinách tejto prípravy 
(Matis, 2006): 

• Vo všeobecnej rovine, v ktorej sa pripravuje daný profesionál vo všetkých odbornostiach, okrem odbornosti 
bezpečnosť,  sa bezpečnosť ako bezpečnostná veda podieľa na utváraní takých jeho sociálnych kvalít, ktoré v 
konečnom dôsledku vyjadrujú jeho bezpečnostnú spôsobilosť. Teda bezpečnostná spôsobilosť sa síce stáva 
súčasťou odborných kvalít každého profesionála, ale nie je možné ju s týmito kvalitami stotožniť. 

• V špecifickej rovine, v ktorej sa pripravuje daný profesionál na odbornosť v oblasti bezpečnosti, sa bezpečnosť ako 
bezpečnostná veda podieľa na formovaní profesie bezpečnostný manažér v rôznych špecializáciách pre už 
spomínané sféry bezpečnostného prostredia (ekonomická, politická a kultúrna). Stáva sa pre daného profesionála 
nosnou  odbornosťou. Teda v tomto prípade už nehovoríme o bezpečnostnej  spôsobilosti,  ale o bezpečnostnej 
profesii. 

 
BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE AKO Ú ČINNÁ FORMA PREVENCIE KRIMINALITY 

 
Výrazným negatívnym spoločenským javom, ktorému sme často vystavený,  je nepochybne kriminalita . Inštitút kriminality 
je z pojmového hľadiska odvodený z latinského slova „criminalis“, čo v preklade znamená trestný. Ako zjavne z pojmového 
pôvodu tohto slova vyplýva, bude ju možné vo svojej podstate chápať z rôznych hľadísk. (Madliak, Mesároš a kol., 2009) Pri 
zohľadnení diferenciačného kritéria určeného vednou disciplínou by prichádzalo do úvahy napríklad hľadisko 
kriminologické, sociologické, psychologické, právne a pod. 
 
Kriminalita (zločinnosť) sprevádza ľudskú spoločnosť od počiatkov jej vývoja, pričom od svojho vzniku znepokojovala 
nielen jednotlivcov v určitých sociálnych skupinách, ale aj celú spoločnosť. Keďže kriminalita (zločinnosť) prechádza svojím 
historickým vývojom, mení sa čo do druhu, kvality a kvantity, dlhodobým vývojom prechádzajú aj názory mysliteľov na 
príčiny a podmienky páchania kriminality. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že tieto názory jednotlivých mysliteľov na 
podmienky a príčiny kriminality nie sú jednoznačné, čo súvisí aj s kriminalitou ako spoločenským javom, ktorý je 
podmienený rôznymi faktormi. (Porada, Dzurčanin a kol., 2007) Kriminalita (trestná činnosť) je súhrnom spáchaných 
trestných činov v danej spoločnosti za určitý časový úsek. Nevyhnutné je však zdôrazniť, že v danom prípade sa nejedná o 
jednoduchý súčet jednotlivých trestných činov, ale táto predstavuje ich organický súhrn. Na rozdiel od pojmu súčet, pojem 
súhrn totiž vyjadruje aj kvalitatívnu stránku trestnej činnosti (kriminality). (Madliak, Mesároš a kol., 2009) 
 
Každý človek sa denne stretáva s určitými javmi, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Pri takýchto stretnutiach spravidla 
dochádza k uvažovaniu o týchto javov, ich príčinách, ako aj o ich súvislostiach s inými javmi. A práve poznanie príčin 
určitého javu je predpokladom k tomu, aby človek v budúcnosti zámerne vyvolával, prípadne uľahčoval vznik tých javov, 
ktoré sa pre neho ukázali ako priaznivé a naopak, aby cieľavedome predchádzal, alebo obmedzoval, prípadne sťažoval výskyt 
tých javov, ktoré sa pre neho ukázali ako nepriaznivé. Uvedený proces neprebieha len na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni 
spoločnosti ako celku. A práve už spomenuté faktory (t.j. vyvolávanie priaznivých javov, ako aj predchádzanie nepriaznivým 
javom) sú podstatou prevencie.   
 
Cieľom  prevencie kriminality  je vo všeobecnosti v čo najvyššej možnej miere predchádzať kriminalite, redukovať jej 
kvalitu a kvantitu a v konečnom dôsledku tak smerovať k eliminácii trestnej činnosti. (Madliak, Mesároš a kol., 2009)  
Boj proti kriminalite sa vo všeobecnosti skladá sa z dvoch častí, ktoré sú neoddeliteľné a zároveň nezastupiteľné a to z 
prevencie a represie. Pokiaľ by prevencia a represia nepôsobili zároveň, nebolo by možné reálne dosiahnuť efektívny boj 
proti rôznym druhom kriminality.  
Komplexná prevencia kriminality, ktorá sa uskutočňuje mimo trestného práva, má dva aspekty. Prvým aspektom je, že 
prevencia musí byť orientovaná na tri základné cieľové objekty, a to na: páchateľov trestného činu, na situácie trestných 
činov a na obete trestných činov. (Bubelíni, 2001) Toto zameranie prevencie je základom na nasledovnú klasifikáciu 
prevencie: 

• Sociálna prevencia 
• Situačná prevencia 
• Viktimačná prevencia 

 
Sociálna prevencia (pre potreby riešenia danej problematiky nás bude zaujímať iba tento druh prevencie kriminality) - je 
všeobecnou prevenciou všetkých sociálnopatologických javov. Sociálna prevencia je súčasťou sociálnej politiky každého 
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štátu, pričom jej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok, najmä v oblasti ekonomickej, sociálnej, 
kultúrnej, v oblasti zamestnanosti a podobne, a to za tým účelom, aby sa človek nestal páchateľom trestných činov alebo aby 
v páchaní trestnej činnosti už viac nepokračoval. Sociálna prevencia je orientovaná na také sociálno - kriminogénne javy ako 
sú  napríklad alkoholizmus, prostitúcia, iné toxikománie, extremistické skupiny, zamestnanosť, bezdomovci, chudoba, 
záškoláctvo, na otázky kriminálne preventívneho či socializačného pôsobenia rodiny, školy, sociálnych služieb a iných 
inštitúcií.  (Novotný, Zapletal a kol.,  2004) 
 
Formami a metódami sociálnej prevencie sú: 

• Primárna úroveň: vytváranie pracovných príležitostí, formovanie a prehlbovanie právneho povedomia u občanov 
(rôzne kurzy, vyučovanie v školách a podobne), finančná pomoc sociálne odkázaným občanom, podpora 
organizácií združujúcich mládež a podobne. 

• Sekundárna úroveň: zriaďovanie a prevádzka poradenských a krízových zariadení (linka dôvery, špeciálne školské 
zariadenia, azylové centrum), integračné programy pre Rómsku menšinu, rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných 
a podobne. 

• Terciárna úroveň: činnosť mediačných a probačných úradníkov, postpenintenciárna starostlivosť a dohľad, príprava 
páchateľov trestnej činnosti na život na slobode počas výkonu trestu odňatia slobody a podobne. (Porada, 
Dzurčanin a kol., 2007) 

 
Z uvedených faktov možno konštatovať, že bezpečnostné vzdelávanie možno považovať za formu sociálnej prevencie 
kriminality na primárnej úrovni.  
 
Jednou z úloh bezpečnostného vzdelávania je teda svojich účastníkov viesť k uvažovaniu o negatívnych javoch, ich 
príčinách, ako aj o ich súvislostiach s inými javmi. Práve poznanie príčin určitého javu je predpokladom k tomu, aby 
bezpečnostný pracovník bol schopný zámerne vyvolávať, prípadne uľahčovať vznik tých javov, ktoré sa ukázali ako 
priaznivé a naopak, aby cieľavedome dokázal predchádzať, alebo obmedzovať, prípadne sťažovať výskyt tých javov, ktoré sa 
ukázali ako nepriaznivé.  
 
Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom, pracujúcim v oblasti 
prevencie kriminality, bolo umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní 
analyzovať kriminálne prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká 
a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a 
organizovať opatrenia riadenia rizík, a v čo najvyššej možnej miere predchádzať kriminalite, redukovať jej kvalitu a kvantitu 
a v konečnom dôsledku tak smerovať k eliminácii trestnej činnosti. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že bezpečnostné vzdelávanie sa netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba 
pracovníkov bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov, že bezpečnostné 
vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania 
postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až po 
vzdelávanie ekonomicky činných občanov, je potrebné si uvedomiť nasledovné.. Bezpečnostné vzdelávanie je vhodnou a 
významnou formou prevencie kriminality pre všetkých občanov, na rôznych stupňoch vzdelávacieho systému, 
v rôznych oblastiach pracovného i spoločenského života. 
 
Zvýšenú pozornosť v rámci bezpečnostného vzdelávania mládeže je potrebné upriamiť na ochranu pri využívaní internetu. 
Bežným a výrazným  javom v živote mladých ľudí sú sociálne siete, ktoré získali významné postavenie u jednotlivých 
používateľov, a takisto aj z hľadiska spoločnosti. Tieto trendy ponúkajú aj neplnoletým mnohé príležitosti, ale zároveň so 
sebou prinášajú otázky týkajúce sa ich ochrany. Sociálne siete sú dnes využívané nie len na pracovné/študijné  účely, ale 
často aj k zverejňovaniu rôznych informácií smerujúcich k poškodeniu mena či povesti jednotlivca. Používatelia siciálnych 
sietí sú tak dnes často vystavení bezpečnostnému riziku,  najmä vplyvom skutočnosti, že ich profil na sociálnych sieťach 
často obsahuje citlivé osobné údaje. Masové využívanie internetových a mobilných komunikačných prostriedkov, či rozvoj 
sociálnych sietí spôsobili, že informácie o bankových účtoch a kreditných kartách sa v súčasnosti podľa odborníkov stali 
najbežnejším tovarom predávaným na čiernom trhu. Sociálne siete a ich zneužívanie na rôzne činnosti možno teda 
kvalifikovať ako protispoločenské, nemorálne, či dokonca trestné.  
 
Je preto potrebné v rámci bezpečnostného vzdelávania na všetkých stupňoch posilňovať mediálnu gramotnosť mládeže, teda 
u mladých ľudí budovať bezpečnostné povedomie a formovať postoje k bezpečnostnému správaniu a konaniu pri práci s 
internetom. Bezpečnostné vzdelávanie možno považovať aj za nástroj prevencie kriminality, páchanej 
prostredníctvom internetu. 
 
VÝSLEDKY 
Bezpečnostné vzdelávanie možno považovať za formu sociálnej prevencie kriminality na primárnej úrovni. Systém 
bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpečnostným pracovníkom, pracujúcim v oblasti prevencie 
kriminality, bolo umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať 
kriminálne prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká a ohrozenia 
a prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a organizovať 
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opatrenia riadenia rizík, a v čo najvyššej možnej miere predchádzať kriminalite, redukovať jej kvalitu a kvantitu a v 
konečnom dôsledku tak smerovať k eliminácii trestnej činnosti. Bezpečnostné vzdelávanie možno považovať aj za nástroj 
prevencie kriminality, páchanej prostredníctvom internetu. 

 
DISKUSIA  
 
Vzhľadom na fakt, že kriminalita neustále prechádza vývojom, mení sa čo do druhu, kvality a kvantity, je nevyhnutné sa 
zaoberať aj stále efektívnejšími formami prevencie tohto negatívneho spoločenského javu.  Za významnú a účinnú formu 
sociálnej prevencie kriminality na primárnej úrovni pokladáme bezpečnostné vzdelávanie, ktorého obsahom sú teoretické 
a praktické vedomosti o ochrane osôb a majetku s možnosťou ich všestranného využitia i v európskom bezpečnostnom 
prostredí. Podstata bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie alebo 
minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. 
Bezpečnostné vzdelávanie chápeme teda  ako formu prevencie všetkých druhov kriminality: 

• majetkovej,  
• hospodárskej,  
• násilnej, 
• mravnostnej,  
• organizovanej,  
• kriminality mladistvých,  
• drogovej,  
• počítačovej, 
• ostatnej. 

 
Pri predchádzaní a eliminácii kriminogénnych situácií je nevyhnutné brať do úvahy základné princípy prevencie kriminality: 

• princíp koordinácie prevencie kriminality,  
• princíp inštitucionálneho, personálneho a materiálneho  zabezpečenia a profesionalizácie prevencie kriminality,  
• princíp aktívnej účasti občanov na prevencii kriminality,  
• princíp informačného zabezpečenia prevencie kriminality. 

 
Avšak akákoľvek efektívna prevencia kriminality nedokáže predísť a eliminovať všetky kriminogénne situácie a podmienky 
v spoločnosti a v konečnom dôsledku tak zamedziť, resp. eliminovať kriminalitu v spoločnosti. Je to dané tým, že 
preventívne aktivity majú určité svoje obmedzenia, ktoré znižujú efektivitu prevencie kriminality. 
 
 
ZÁVER  
 
Boj proti jednotlivým druhom kriminality sa vo všeobecnosti skladá sa z dvoch častí, ktoré sú neoddeliteľné a zároveň 
nezastupiteľné a to z prevencie a represie. Pokiaľ by prevencia a represia nepôsobili zároveň, nebolo by možné reálne 
dosiahnuť efektívny boj proti rôznym druhom kriminality. Za významnú a účinnú formu sociálnej prevencie kriminality na 
primárnej úrovni pokladáme bezpečnostné vzdelávanie, ktoré prispieva k zvyšovaniu bezpečnostného povedomia ľudí 
prichádzajúcich zo škôl do praxe, prehlbovaním ich vedomostí a zručností spätých s bezpečnosťou, zvyšovaním kvalifikácie 
a odbornosti absolventov, ich prípravy na riešenie rizikových, núdzových a krízových javov v rôznych oblastiach bezpečnosti 
(občianskej, ekonomickej, environmentálnej, technickej a technologickej, logistickej a pod.). Bezpečnostné vzdelávanie je 
však vhodnou a významnou formou prevencie kriminality pre všetkých občanov, na rôznych stupňoch vzdelávacieho 
systému, v rôznych oblastiach pracovného i spoločenského života. 

 
 

Poznámka 
Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia projektu s názvom: Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a 
účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov podporeného Radou 
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v roku 2015 
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