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PREVENCIA KRIMINALITY                              
AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA ŽIVOTNEJ 

ÚROVNE OBYVATEĽOV 
OBCE HONTIANSKE MORAVCE 

 

 

PREDSLOV 
 

Obec Hontianske Moravce pre pokojný život občanov žijúcich na jej území sa snaží 
vytvárať také podmienky, aby kvalita života bola zabezpečená na rôznych úrovniach. 
Spokojnosť obyvateľov žijúcich v komunite sa odráža od dostupnosti a kvality služieb 
a činností ponúkaných samosprávou, ktorá sa o tieto záležitosti stará. Komunita, 
v našom prípade obec od roku 1990 zabezpečila množstvo služieb, ktoré musí stále 
udržiavať a rozširovať. 

 

 

  ANALÝZA BEZPEČNOSTI KOMUNITY  
 

      

 

     Analýza bezpečnosti komunity je súhrn faktorov v oblasti sociálnej, technologickej, 
ekonomickej a politickej. Ide o problémy a zámery na celoštátnej či nadnárodnej úrovni, 
ktoré majú vplyv na lokálne pomery. Jednotlivé faktory sa vzájomne ovplyvňujú 
a nemožno ich posudzovať oddelene. 

   

         Faktory vplyvov v oblasti kriminality komunity na úrovni obce: 

 

❖  Technologické faktory 

- ovplyvňujú tempo inovácií v technológiách, najmä informačných, tak ako  zvyšujú 
produktivitu i kvalitu výroby, tak narastá aj ich riziko negatívneho vplyvu. 
Z technologického hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov pre 
možné kriminalizovanie dostupného prostredia , s čím tým však súvisí aj nárast financií 
potrebných na ich získanie, prevádzku a údržbu. Postupná informatizácia spoločnosti 
spôsobuje, že informácie z akejkoľvek oblasti sú šírené a dostupné rôznym spôsobom, 
a pri množstve rozmanitosti a zdrojov týchto informácii je veľmi ťažké identifikovať 
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správne, prospešné a užitočné informácie.  

Pozitívum v oblasti prevencie kriminality je v rámci technologických faktoroch možnosť 
rýchleho informačného „echa“, ktoré má vzbudiť pozornosť na možné kriminálne živly 
pri realizácii kriminálnej činnosti na jednotlivé skupiny obyvateľstva.    

 

❖ Sociologické faktory 

majú najväčší vplyv na vývoj spoločnosti a to: 

- demografické zmeny – znižovanie celkového počtu obyvateľov,  zvyšovanie počtu 
seniorov a znižovanie ostražitosti tejto skupiny obyvateľstva v oblasti bezpečnosti 
a prevencie kriminality 

- zmeny v životnom štýle – rýchle životné tempo, viac stresu a menej pohybových 
aktivít, konzumný spôsob života, nárast kriminality a drogových závislostí, 
zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie, vplyv techniky a médií, 

- oslabovanie tradičných ľudských hodnôt – zhoršovanie medziľudských vzťahov 
a komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu 
rozvodov a deti narodených mimo manželstva. 

 

❖ Ekonomické faktory 

- ktoré svojimi zmenami za posledných dvadsať rokov ovplyvnili vývoj celej 
spoločnosti. Nedostatočná finančná gramotnosť , slabá finančná stabilita, z dôvodu 
nedostatku zamestnanosti obyvateľstva. Keď táto dostupnosť je, realizuje sa 
v mnohých prípadoch mimo domov a domácnosť. Táto absencia neprítomnosti 
niektorých členov rodiny, hlavne mužskej časti obyvateľstva necháva priestor pre 
činnosť kriminálnych živlov. Do tejto oblasti spadá aj skupina obyvateľstva 
v dôchodkovom veku, ktorá z hľadiska svojich nízkych finančných a ekonomických 
zabezpečení je dôveryhodná a ľahko ovplyvniteľná a málo ostražitá voči kriminálnym 
podvodníkom a tzv. „šmejdom.“    

 

❖ Politické faktory 

- určuje parlament a vláda zákonmi a programovými vyhláseniami, rozhodnutím 
vstúpiť do medzinárodných organizácií, vrátane menovou reformou. Programovým 
vyhlásením Vláda SR sa zaviazala poskytovať a zabezpečovať pokojný rozvoj 
obyvateľstva cez či už rôzne sociálne programy, nadväzujúce na ekonomickú                
a finančnú dostatočnosť obyvateľstva, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a čo je 
veľmi dôležité bezpečnosť a to cez ochranu zdravia a majetku štátu a jeho 
obyvateľstva.   

 

❖ Faktory bezpečnosti 

- potreba bezpečnosti je čoraz naliehavejšia, stáva sa  existenčným  problémom. 
Človek a ľudstvo sa čoraz častejšie ocitajú v „rizikovej spoločnosti“  , ktorá už nie 
je schopná spoľahlivo zaistiť svoju bezpečnosť. Spektrum ohrození je čoraz širšie, 
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možnosti ich eliminácie sú (z rôznych dôvodov) čoraz limitovanejšie. Svet,                          
v ktorom žijeme, je naplnený nebývalou mierou neistoty i strachu. Človek sa v 
súčasnosti obáva o pretrvanie v prítomnosti i o budúcnosť svoju, svojich detí,                          
o zachovanie podmienok tak života, o aj prírodu.  

Faktory bezpečnosti človek vníma podľa toho či sa ho týkajú priamo, alebo 
nepriamo, či sa táto bezpečnosť týka jeho komunity, štútu, sveta. Podľa toho 
človek reaguje a vyhladáva pomoc a informácie.  

 

❖ Dostupnosť poskytovaných služieb v rámci bezpečnosti 

 

- ukázalo sa, že poznať a analyzovať bezpečnostné prostredie je dôležitou 
podmienkou pre identifikáciu bezpečnostných rizík. Včasné odhalenie 
negatívnych tendencií v jeho vývoji, nových bezpečnostných výziev, umožní včas 
a adekvátne reagovať. Reagovať znamená rozhodovať o tom, ako eliminovať 
alebo minimalizovať bezpečnostné riziká, čo a ako robiť pre zaistenie 
bezpečnosti. 

- samospráva obce je prvá inštitúcia, ku ktorej má občan prvotný prístup 
z hľadiska uplatňovania svojich práv či povinností. A práve obec v zmysle § 4 ods. 
3 písm. h) a § 4 ods. 3 písm. n)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života, práce obyvateľov obce a chráni životné prostredie, a tým aj zabezpečuje 
pokoj a verejný poriadok v obci 

 Je dôležité aby obyvatelia vedeli svoje postoje, otázky, poznatky, skúsenosti                     
a hlavne ohlásenia udalostí v oblasti bezpečnosti – nahlasovanie, oznamovanie 
trestnej činnosti, priestupkovej činnosti, susedských sporov, a iné udalosti 
nahlasovali inštitúciám na miestnej, obvodnej, okresnej, resp. celoštnej úrovni.   

• Kontakt:  

- priamy styk s verejnou správou, štruktúrami obecného úradu 
prostredníctvom osobného kontaktu, najbežnejší pre obyvateľov 
komunity, ďalej telefónny kontakt a  elektronický kontakt všetko 
zverejnené na informačnej tabuli, na webovom sídle, na miestnom 
informačnom televíznom kanály; 

   

- kontakt so štátnou správou  , štruktúry počnúc okresným úradom, 
odborom cestej dopravy, policajným zborom obvodným úradom, 
záchranárskych zložiek, kriminálnej polície, taktiež tiesňového volania 
a orgánov na riešenie správy na riešenie nežiaducej udalosti             

alebo mimoriadnej udalosti, 
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Služby na lokálnej úrovni obce Hontianske Moravce, sú z oblasti:  

❖ zdravotnej starostlivosti   

všeobecný lekár pre dospelých,  
stomatologická ambulancia,  
lekárenské služby; 
 

❖ plnohodnotného školstva  

materská škola 

materská elokovaná škola 

plnoorganizovaná základná škola  

základná umelecká škola; 
 

❖ sociálne služby 

výstavba a prevádzkovanie domu sociálnych služieb 
terénna sociálna služba 
práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva 
opatrovateľská služba 
spolupráca sociálnej práce v oblasti školstva 
 

❖ bytová politika 

výstavba bytov 
správcovstvo bytov 
 

❖ občianska vybavenosť 

spolupráca s podnikateľskými subjektmi pri zabezpečovaní 
zásobovania obyvateľstva ( predajne potravín, prevádzky spoločného 
stravovania školská jedáleň),  
vytváranie podmienok pre vznik služieb na území obce 
 

❖ všetky inžinierke siete 

verejný vodovod 
plynovod 
kanalizácia   
 

❖ dopravné a telekomunikačné služby 

internet  
miestny informačný televízny kanál 
komunikácia s verejnými a súkromnými prepravcami verejnej dopravy 
 

❖ doplnkové služby 

zberný dvor 
zber a separácia odpadov 
služby s pracovnou technikou 
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❖ civilná ochrana 

 dobrovoľná požiarna ochrana 
  krízový štáb 

 sklad CO 
 poriadková jednotka 
 

❖ bezpečnosť 
výstavba miestnych komunikácii 
výstavba chodníka popri ceste III. triedy 
údržba miestnych komunikácií 
výstavba sledovacieho kamerového systému 

 
❖ kultúrne stánky a podujatia 

verejná knižnica 
ľudová izba 
podujatia podľa tradícií a zvykov 
spolková činnosť 
starostlivosť o kultúrnu národnú pamiatku 
 

❖ šport 

 športové podujatia s 20 a viac ročnou opakovanosťou 
 športový klub 
 cyklistické trasy 
 

❖ ochrana životného prostredia 
čistenie verejných zelení 
separácia odpadov a nebezpečných odpadov 
arboristické služby drevín 

                         čistenie vodných tokov na miestnej úrovni 

 

       Pri vyššie uvedených poskytovaných službách sa môžu vyskytovať riziká vzniku 

trestnej činnosti.  

 

 

    

      

  OBYVATEĽSTVO                                                

  

 

V obci Hontianske Moravce podľa údajov k 31. 12. 2017 býva 840 obyvateľov. Štatistické 
údaje o vývoji počtu obyvateľov nám ukazujú že nárast obyvateľstva sa mení rozvojom 
hospodárstva v regióne a v poslednej dobe badať nárast počtu obyvateľstva. Podrobný 
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vývoj obyvateľov obce ukazuje tabuľka č. 2. 

Obyvatelia obce: národnostne dominantná - slovenská národnosť 82,46%, ďalej  
ukrajinská 4,36 %, maďarská 0,76 %, česká 0,44 % a iná  a nezistená 11,44 %.  Rómsku 
komunitu (0,54 %) je ťažké štatisticky vykázať, nakoľko sa hlási buď slovenskej alebo inej 
národnosti. Je to údaj zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ale údaj o trvale 
prihlásených Rómov z obecného úradu hovorí o 5 % podiele rómskeho etnika v obci. 
Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári a remeselníci.  Podľa  ŠÚ  2013 
v obci žilo 885 obyvateľov, z toho  434 žien (49,04%) a 451 mužov (50,96%).  

Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry 

Vek   Počet  % zastúpenia 
0 – 14  119            13,89 % 
15- 60 muži        294                      
15- 59 ženy        229                        61,02 % 
60 – viac           215                        25,09 % 
SPOLU:           857                      100,00 % 

 
Index starnutia:  180,67 
Zdroj: ŠÚ SR 2016 
 
 
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Hontianske Moravce 
 

Rok  Počet obyvateľov      Index starnutia 
1991                         742                  99,44                                
2001                         813                103,29 
2006                         887           
2007                         886 
2008                         906 
2009                         897                                                   
2010                         902                154,20 
2011                         899                  
2012                         902                166,92 
2013                         885 
2016                         857                180,67 
2017                         869 

Kvôli porovnateľnosti údaje sú počítané bilančnou metódou. 
                                 

Vplyv demografického vývoja na vekové zloženie obyvateľstva v sledovaných skupinách    
sa od celorepublikového priemeru mierne odlišuje. Vekové zloženie obyvateľstva SR          
sa za posledných 10 rokov sa zmenilo, proces starnutia sa zintenzívnil.  
Keď porovnáme vekovú štruktúru obyvateľstva v obci za posledné roky tak vidíme, že 
obyvateľstvo skôr  staršie. Štatistické údaje  a hlavne index starnutia nám ukazuje, že za 
posledných 10 - 15 rokov z relatívne vyrovnaného podielu obyvateľstvo začalo starnúť 
a obec stále viac prepadáva do negatívnych čísiel.  
Štruktúra obyvateľstva obce v dôsledku stagnácie počtu obyvateľov predproduktívnom 
veku oproti stálej prevahe poproduktívneho obyvateľstva v blízkej budúcnosti prinesie 
demografický problém v sociálnej starostlivosti obyvateľstva. Jediná pomoc by bola nárast 
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počtu obyvateľstva o mladé rodiny. 
Kvôli permanentnej prevahe poproduktívneho obyvateľstva treba uvažovať o doplnení 
vhodnej formy poskytovania sociálnej služby v obci. Vhodnou alternatívou do budúcna 
môže byť zabezpečenie permanentnej opatrovateľskej služby a stravovania, so zreteľom 
na zotrvanie prijímateľov v domácom prostredí alebo v komunite, k vytvoreniu podmienok  
 
pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny. Pre rómsku komunitu 
treba preskúmať možnosť a potrebu poskytovania terénnej sociálnej práce. 
 

 

RIZIKOVÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA 

 

      
 

Obec je základným územným samosprávnym a správnym celkom, kde sa združujú 
obyvatelia s trvalým pobytom, prechodným pobytom, vlastníci nehnuteľností a ostatní 
návštevníci, cestujúci, pracujúci v prevádzkach, žiaci a študenti.  
 
Všetci obyvatelia obce a vyššie uvedené osoby sa môžu stať objektmi s dôrazom na 
rizikové skupiny obyvateľstva. V našej komunite sa jedná o : 
 

– deti - žiaci z hľadiska  návštevy  tunajšej základnej školy – navštevujú ju deti 
z piatich spádových obcí školského obvodu, kde sa jedná o zaistenie bezpečnosť 
žiakov pri čakaní na autobusové spojenie na  zastávke s čakárňou, jedná sa cca o  
200 detí a žiakov, vrátane pedagogického aj nepedagogického personálu; 
- starších ľudí ( cca 190 osôb),  hlavne žien – vdov (cca 40 osôb) , ktoré bývajú  

z veľkej časti v rodinných domoch samé, kde sa už vyskytli trestné činy  
podvodu a krádeží, a stále sú veľkou rizikovou skupinou obyvateľstva; 

- pracujúcich ľudí, ktorí po dobu cca 8-12 hodín denne opúšťajú svoje príbytky, 
z dôvodu zamestnania – cca 350 obyvateľov; 

- majitelia víkendových domov – cca 20 obyvateľov;  
- bezdomovci, ktorí sú neraz terčom útokov vandalov ( prípad podpáleného 

bezdomovca na miestnej tržnici), ale aj oni sú aktérmi trestnej činnosti ; 
➢ návštevníci obce v rámci rozvoja turistického ruchu, ale hlavne z titulu návštevy 

všeobecného lekára a stomatológa, lekárne, ktoré sú zriadené v našej obci pre 5 
spádových obcí  – štatisticky nepodložený počet, 

➢ právnické osoby (prevádzka predajne COOP Jednota SD, kvetinárstvo, 

kaderníctvo, domova sociálnych služieb, bioplynovej stanice, 

poľnohospodárskeho družstva, obecných lesov,  prevádzok a firiem zriadených 

na podnikanie) – 49 subjektov,   

➢ inštitúcie a organizácie dislokované na území obce (pošta, 2 farské úrady,  tri 

chrámy, ) –  6 subjektov, 

➢ subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základná škola s materskou školou, 

základná umelecká škola – spolu s príslušnými budovami v pošte 5 – 1 subjekt na 
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rôznych miestach obce. 

 

 

 

ŠTATISTIKA KRIMINALITY NA ÚZEMÍ OBCE HONTIANSKE MORAVCE  

 

Poloha obce: 

 

 

 

 

Naša obec  Hontianske Morave sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Ipeľskej 
pahorkatiny, 30 km južne od   okresného mesta Krupina, a 70 km od mesta Zvolen, 
v ktorom sa nachádza väčšina nám príslušným štátnym úradom a organizáciám.  
Obec sa nachádza 16 km od pohraničného mesta Šahy. 

Na základe štatistiky, ktorú nám poskytuje OO PZ SR v Krupine každoročne .                          
Za posledných 5 rokov ( 2014 až 2018 ) počet nahlásených spáchaných trestných 
činov je oproti roku 2014 , 2015 a 2016 na približne rovnakej úrovni, avšak za 
posledné dva roky má klesajúcu tendenciu , čo považujeme za jeden z možných 
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výsledkov už čiastočne monitorovaných častí obce. (viď graf č.1). 
 

 

 

       Graf č. 1:  Štatistika s nápadom trestných činov a priestupkov v katastroch  

obce Hontianske Moravce 

 

KAMEROVÝ SYSTÉM AKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROSTRIEDKOV PREVENCIE 

 

 

Projektom kamerového systému je plánované podľa zainteresovaných osôb 

obce, odborných pracovníkov zaoberajúcich sa danou problematikou, ako aj podľa 

stanoviska príslušného Krajského riaditeľstva Policajného zboru monitorovanie 

strategických častí obce, ako aj častí, ktoré sú najviac vystavované kriminálnym 

činom a svojim inštalovaním obsiahne  širokospektrálnu problematiku súvisiacu s 

prevenciou kriminality a inej sociálnej patologickej,  protispoločenskej činnosti. 

Zrealizovaním tohto projektu sa očakáva zabezpečenie nasledovných oblastí:  

a) preventívne pôsobenie na príčiny a  podmienky výskytu kriminality a iných 

sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, vandalizmu, 

poskytovaním záznamov  pri ich objasňovaní, 

b) operatívne vyrozumenie zainteresovaných orgánov PZ, integrovaného 

záchranného  

systému, zboru požiarnej ochrany, miestneho dobrovoľného hasičského zboru,  ako 

aj iným štátnym inštitúciám,  včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na 

miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. kolízie či dopravné nehody, požiare, 

povodne a iné živelné udalosti), 

c) ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 2015 2016 2017 2018

priestupky proti majetku

priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu

priestupky proti plynulosti a
bezpečnosti v cestnej
premávke

trestné činy - neznámy
páchateľ

trestné činy - známy
páchateľ



10 
 

d) ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov na území obce. 
 

 

 

Získaný dokumentačný a záznamový materiál by mal byť nápomocný: 

-    všetkým inštitúciám a ich pracovníkom v oblasti prevencie kriminality, 

- všetkým  zložkám Policajného zboru SR, 

- všetkým orgánom činným v trestnom konaní, 

- obecnému úradu, spoločnej úradovni, okresnému úradu - oddelenie priestupkov,                        

ako aj ostatným inštitúciám zriadených na riešenie v oblasti verejného poriadku, 

- profesionálnym pracovníkom záchranného systému, rýchlej lekárskej pomoci, 

profesionálnemu hasičskému záchrannému zboru, ako aj dobrovoľnému 

záchrannému zboru, 

- terénnej sociálnej službe, ktorú máme v obci zriadenú, 

- asistentom a koordinátorom v základnej škole a v materskej škole, 

- v prípade potreby organizáciám zaoberajúcim sa výskumom a vývojom v oblasti 

prevencie kriminality. 

 

       V súčasnosti obec už z jestvujúceho dokumentačného a záznamového 
materiálu poskytla údaje pre políciu OO Krupina, OO Zvolen a OO Levice 
pri vyšetrovaní krádeží, pohybe podozrivých osôb a ich  indentifikáciu                    
a  pre Okresnú prokuratúru Zvolen ako dôkazový materiál pri dokazovaní 
trestného činu krádeže. 

 

Medzi základné príčiny kriminality patrí nezamestnanosť a problém zabezpečenia     
si primeraného príjmu zákonnou cestou, schátrané prostredie, zlé životné podmienky, 
pokles sociálnej kontroly, rodinné problémy, strata identity, náboženských a morálnych 
hodnôt, susedskej súdržnosti ako i negatívny vplyv mediálneho násilia. 

Preventívnymi opatreniami , konkrétne v našej obci Hontianske Moravce sa , ako sú: 

✓ prednášková činnosť v základnej škole, v oblasti zamedzenia šikany, krádeží, 
záškoláctva a pod.; 

✓  informovanosť starších ľudí a seniorov umiestnených v zariadení sociálnych 
služieb v SED Hontianske Moravce pravidelným upozorňovaním na nekalé 
praktiky hlavne tvz. „šmejdov”, zvíšiť ostražitosť u tejto skupiny 
obyvateľstva 

✓ formou miestneho informačného televízneho kanála informovať všetky 
skupiny obyvateľstva na podomových podvodníckych predajcov, falošných 
pracovníkov rôznych inštitúcii; 

✓ neustále dávať veľký dôraz na ochranu osobných údajov obyvateľov, 
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ochranou svojich, dokumentov, bankových dokladov a kariet, osobných 
identifikačných dokladov – občianskych preukazov, pasov, a pod.     

 

 

ĎALŠIA PREVENTÍVNA ČINNOSŤ  

 

 

Ďalšie preventívne opatrenia , ktoré sa  konkrétne v našej obci Hontianske Moravce                
vykonávajú sú: 

✓ prednášková činnosť v základnej škole, v oblasti zamedzenia šikany, krádeží, 
záškoláctva a pod.; 

✓  informovanosť starších ľudí a seniorov , ako aj klientov umiestnených                        
v zariadení sociálnych služieb v SED Hontianske Moravce a to pravidelným 
upozorňovaním na nekalé praktiky hlavne tvz. „šmejdov”, zvíšiť ostražitosť u 
tejto skupiny obyvateľstva 

✓ formou miestneho informačného televízneho kanála, miestneho rozhlasu  
informovanie všetky  vekové skupiny obyvateľstva na podomových 
podvodníckych predajcov, falošných pracovníkov rôznych inštitúcii, zlodejov 
a iných kriminálnych živlov; 

✓ neustále dávať veľký dôraz na ochranu osobných údajov obyvateľov, 
ochranou svojich, dokumentov, zdravotných záznamov,  bankových 
dokladov a kariet, osobných identifikačných dokladov – občianskych 
preukazov, pasov, vodičských preukazov a pod.     

 

 

 

KAMEROVÝ SYSTÉM AKO JEDEN Z PROSTRIEDKOV PREVENCIE KRIMINALITY  

 

  

V rámci programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sa obec 
Hontianske Moravce zaradila medzi obce, ktoré na zamedzenie uvedenej činnosti začala 
s budovaním kamerového systému od roku 2013, ktorý už od roku 2015 priniesol 
výsledky vo forme zníženia tejto kriminálnej činnosti.  

Obec za zapojila aj v minulosti do projektovej činnosti na získanie finančných 
prostriedkov z Úradu vlády v rámci programu prevencie kriminality. Nakoľko týmto 
kamerovým systémom nie sú pokryté všetky časti územia, obec sa snaží o možnosť 
získania ďalších finančných prostriedkov na tento účel cestou dotácií.  
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o  PÔSOBNOSŤ PROJEKTU KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 

        Nakoľko výstupy získané z tohto projektu budú nápomocné pri riešení nielen 

miestnymi orgánmi, ale hlavne inštitúciami zabezpečujúce úlohy v oblasti 

prevencie ako aj samotného riešenia kriminálnych činov, a nápomocné pri riešení 

napr. hľadaní osôb, dopravných nehôd a pod.  má projekt regionálnu pôsobnosť.  

       

o  UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU  

 

Obec Hontianske Moravce plánuje do budúcnosti rozšírenie kamerového systému 

aj na odľahlejšie miesta , a v takom prípade pri  väčšom rozsahu pokrytia územia, 

uvažuje o možnosti začlenenia funkcie operátora kamerového systému. Z uvedeného 

dôvodu je požadované vybudovanie systému s dostatočnou kapacitou nielen 

z hľadiska komunikačnej siete ale rovnako možnosti ďalšieho rozširovania 

záznamového systému o ďalšie pripojené zariadenia, navýšenie kapacity záznamu, 

možnosť interakcie s ostatnými bezpečnostnými systémami obce. Pre ochranu 

vstupnej investície je kladený dôraz na inštaláciu aktuálnych technológií pre 

zabezpečenie kontinuálnej prevádzky počas obdobia nasledujúcich rokov z hľadiska 

technologického zastarávania, čo spĺňa požiadavku na možnosť dodatočného 

rozšírenia systému. Pravidelná údržba systému bude zabezpečená na základe 

servisnej zmluvy s dodávateľskou firmou vybranou v rámci výberového konania. 

Ďalšie obecné a verejnoprospešné objekty plánuje obec vybaviť elektronickým 

zabezpečovacím systémom. Obec má veľmi dobrú spoluprácu a  bude aj naďalej 

spolupracovať s policajným zborom. 

 

o  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

 

Na príprave projektu sa podieľalo celkom 9 osôb –  štyria zamestnanci obecného 

úradu vrátane starostu , dvaja poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí sú zároveň 

členmi dobrovoľného hasičského zboru, dvaja  odborníci z technickej oblasti 

budovania kamerových systémov, dvaja členovia PZ SR, riaditeľka základnej školy 

s materskou školou.  Pri realizácie projektu sa predpokladá, že na jeho samotnej 

realizácii  a zabezpečení podporných činností sa budú podieľať  zamestnanci obce, 

pracovníci krajského útvaru koordinácie pre prevenciu kriminality v Banskej Bystrici, 

ako poradný orgán, technický a odborní pracovníci subjektu vybraného 
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prostredníctvom verejného obstarávania,  členovia dobrovoľného hasičského zboru 

v obci, pracovníci verejnoprospešných prác a malých obecných služieb v našej obci, 

spolu  v predpokladanom počte  7 – 10 osôb.   

 

 

 

o  AKTIVITY A HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU. 

 
- Predloženie projektu  podpísanie zmluvy, predpokladaná účinnosť  

- proces verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.                     

v z.n.p.      

- vrátane výberu dodávateľa na zabezpečenie kamerového systému 

- realizácia aktivity (nákup a inštalácia kamerového systému) 

- zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu a jeho úspešnosti 

- zúčtovanie projektu a preukázanie oprávnenosti výdavkov uskutočnených 

aktivít 

 

  
o  ZDROJE FINANCOVANIA POTREBNÝCH PRE NAPLNENIE PROGRAMU 

PREVENCIE KRIMINALITY A INEJ PROTISPOLOČENKEJ ČINNOSTI 
 

Obec Hontianske Moravce buduje kamerový systém na etapy a to spôsobom 
rozširovaním po jednotlivých častiach obce. Na budovanie tohto kamerového 
systému na začiatku obec použila vlastné finančné prostriedky a v nasledujúcich 
rokoch sa každoročne zapojila projektom do výziev Úradu vlády Slovenskej republiky, 
poskytujúcej dotácie na tento účel. V roku 2013 obec vybudovala kamerový systém 
na ochranu budovy obecného úradu, ktorý bol niekoľko krát terčom kriminálnikov 
s dôsledkom napáchania škôd na majetku obce. 

Na rozšírenie tohto kamerového systému obec cestou dotácii z Ministerstva 
vnútra SR získala v roku 2015 =10.000,- EUR s 20% spoluúčasťou 2.000,- EUR, 
a v roku 2017 =10.000,- EUR s 20% spoluúčasťou 2.000,- EUR.  
Na to aby tento kamerový systém monitoroval z hľadiska kriminality najrizikovejšie 
časti obce, je potrebné ešte  cca 40.000 ,- EUR.  
O možnosť poskytnutia dotácie sa obec pokúša každoročne, nakoľko nemá dostatok 
 vlastných prostriedkov  . 

    

 

MONITORING A HODNOTENIE PROGRAMU 

 

 

   Faktormi hodnotenia projektu bude ročné (každoročné) vyhodnocovanie 

predovšetkým: - zníženia kriminality, pokles trestných činov a priestupkov v obci 

Hontianske Moravce (v %) - zvýšenia objasnenosti trestných činov a priestupkov                 
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a inej protispoločenskej činnosti (v %) - počtu trestných činov a priestupkov 

objasnených pomocou inštalovaného kamerového systému. 

 

 

 

Vyhodnotenie bude vykonávané v spolupráci s miestne príslušným obvodným 

oddelením policajného zboru tak, že budú porovnávané štatistiky spáchaných 

priestupkov a trestných činov, v monitorovanom území s odstupom jedného roka od 

uvedenia kamerového systému do prevádzky ( viď vyššie uvedená štatistika 

s porovnávaním predchádzajúcich rokov). Údaje budú spracovávané, zverejňované 

prostredníctvom obecného informačného televízneho kanála. Zároveň 

prostredníctvom dotazníka bude vykonaný prieskum širokej verejnosti v obci 

Hontianske Moravce, jeho výsledok bude východiskovým údajom pre budúce 

hodnotenie aj ostatných aktivít obce v rámci prevencie kriminality. 

 
 

 

Spracovala: Katarína Gabryšová Babicová 

Hontianske Moravce, február 2019.  

 

Zdroj:  

1. projekt prevencie kriminality – obec Hontianske Moravce 2019; 

2. komunitný plán sociálnych služieb obce Hontianske Moravce – obec Hontianske 
Moravce 2018 -2022; 

3. príručka MV SR na vypracovanie programu prevencie kriminality, internet.  

         

        

 

schválil: Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce 

    


