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Prečo je participácia dôležitá
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T.Č. : pokles o – 29 %

T.Č. na senioroch: pokles o – 15 %



Seniori a ich pozícia pri 
bezpečnostnej politike MV SR

- Priama participácia pri nastavovaní verejnej 
politiky v oblasti prevencie kriminality
- expertná skupina pri NP EVS „Zlepšenie prístupu 

obetí trestných činov k službám“ (metodiky, 
postupy, preventívne aktivity, ...)

- Informovanie a sieťovanie subjektov
- 8300 (od roku 2018)

- Vzdelávanie (od roku 2018)

- 1500 seminárov pre viac ako 34000 obyvateľov



Výsledok spolupráce

• (okrem národnej aj) Regionálna spolupráca

– Regionálne platformy - každý kraj (8) ¼ ročne

– Riešenie problémov aj seniorov so seniormi

• Kampane:

– Soc. poisťovňa – 1.400.000 poberateľov 
starobného dôchodku

– Štatistický úrad – sčítanie obyvateľov (seniori)

– COVID19 – všetky samosprávy SR



Výsledok spolupráce

• Pomoc obetiam - 1621 klientov
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Výzvy pre vzájomnú spoluprácu
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• pokračovať vo zvyšovaní bezpečnosti

• identifikácia latencie

• včasná pomoc obetiam



Výsledok spolupráce

• 8.300 sieťovaní
• Mapa subjektov, ktoré pomáhajú obetiam
• 1.500 preventívnych aktivít
• Viac ako 34.000 priamych účastníkov + médiá
• 319 vyškolených policajtov obvodných oddelení 

(akreditované vzdelávanie)
• 1782 vyškolených osôb prvého kontaktu (sam., št. sp., NGO)
• 118 vyškolených seniorov - trénerov
• 87 spolupracujúcich odborníkov (psycho, právo, socio)
• 8 regionálnych platforiem – odporúčania na RVPK

• 1621 klientov - obetí



Rady pre verejnosť

• Videá (YouTube) (aj COVID-19)

– Seniori, Deti a mládež, on-line priestor, extrém, 
obchod s ľuďmi

• Bružúry (aj COVID-19)

– Pandémia COVID-19 RADY K ONLINE BEZPEČNOSTI 
pre rodičov (esafety.gov.au)

– Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19

– ...

https://www.youtube.com/channel/UCHL-0E766FulJc6mG3Enhhw
https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/22/%5b%5d
https://prevenciakriminality.sk/p/brozury
https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/22/%5b%5d
https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/23/%5b%5d


Kde nájdete naše rady

www.prevenciakriminality.sk

www.minv.sk

@prevenciakriminality

#prevenciakriminality
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http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/


Jozef Halcin
riaditeľ

odboru prevencie kriminality 
kancelárie ministera vnútra Slovenskej republiky 

www.minv.sk

prevencia@minv.sk

www.facebook.com/prevenciakriminality
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Ďakujem Vám za pozornosť

http://www.minv.sk/
mailto:Daniel.milo@minv.sk
http://www.facebook.com/prevenciakriminality

