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Znaky organizovaného zločinu
(Kaiser 1989, Ivor 2008)

 vytváranie stabilných skupín

 hierarchická organizácia

 plánovitá činnosť s deľbou práce 

 podiel na ilegálnom obchode

 flexibilná technika a mnohonásobná voľba 

metód  a budovanie infraštruktúry 

 internacionalita až globalizácia 

 snaha o maximalizáciu zisku

 subsidiárna úloha násilia

 prenikania do politiky (korupcia, komprom.)



Klasifikácia skupín organizovaného 

zločinu
(Ivor 2008)

 1) Príležitostná skupina 

 2) Partia. 

 3) Organizovaná kriminálna skupina. 

 4) Zločinecká organizácia. 



Faktory skupinovej dynamiky

 veľkosť a štruktúra skupiny 

 štýl vedenia 

 identita

 normy 

 atmosféra, kohézia, tenzia 

 skupinové role 

 správanie členov 



Vývoj organizovaného zločinu u nás

Pred r.1989
Ekonomická kriminalita (krádeže, pašovanie, 

veksláctvo)

Domáce podsvetie na úrovni párt a prílež. skupín

Po r.1989
Drogová kriminalita

Prostitúcia

Výpalníctvo

Ekonomická kriminalita (napr. tunelovanie)

Násilná kriminalita (vraždy na objednávku)

Domáce i zahraničné organizované skupiny a 
organizácie (N´dranghetta v SR ?)

„



Mapa organizovaného zločinu  -

mafiánske skupiny v  SR

BA: Takáčovci, Sýkorovci, Piťovci

DS: Pápayovci, Sátorovci

NR: Ferusovci

PD: Mellovci

ZA: Gorila a spol.

BB: Černákovci

KE: Holubovci, Borženský

KC: Adamčovci

PRIEVIDZA

KRÁĽOVSKÝ

CHLMEC



Trestnoprávne dôsledky znaleckých 

posudkov na páchateľov

1/ trestná zodpovednosť

2/ motivácia trestnej činnosti

3/prognóza resocializácie  



Spoločenské dôsledky znaleckých 

posudkov

 Organizovaný zločin a „slovenské mýty“

 Masmediálne pokrytie a „literatúra faktu“

 Spoločenské povedomie o forenznej psychológii a 

psychiatrii



Problémy s posudzovaním 

páchateľov z prostredia 

organizovaného zločinu

 Vyšetrovanie a vznesenie obvinenia

 Obvinenia založené výpovediach 

chránených/utajovaných svedkov

 Odmietnutie podrobiť sa znaleckému 

posudzovaniu

 Spochybnenie už podaného znaleckého 

posudku z dôvodov zaujatosti, či 

neodbornosti



Vierohodnosť svedkov z 

prostredia organizovaného 

zločinu
 Posudzovanie vierohodnosti je zložitý proces 

má svoje kognitívne, emocionálne a aspekty

 Závery majú byť pravdepodobnostné

 Komplexné posúdenie všeobecnej a špecifickej 

vierohodnosti je možné len u svedkov a 

poškodených

 U obvinených sa môžeme vyjadriť len ku 

všeobecnej vierohodnosti



Vierohodnosť ako znalecký 

problém – niektoré závery  II.

 Posúdenie vierohodnosti má byť založené na 

komplexnom psychologickom vyšetrení

 Špecifické (semištandardné) metódy môžu byť 

len doplnkom

 O pravdivosti výpovede vždy rozhoduje súd, nie 

znalec !!!



Súhrn

 Posudky na páchateľov a svedkov z 

prostredia organizovaného zločinu prinášajú 

stále nové odborné výzvy

 Majú mimoriadny spoločenský ohlas

 Sú zvlášť náročné na etickú stránku 

znaleckej činnosti.



 Ďakujem za pozornosť !


