
Príloha č. 1     Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov rok - 2013 

P.č. Názov aktivity Realizátor aktivity Termín realizácie 

1. MsP 

 

1. Pravidelné kontroly zamerané na predaj alkoholu a  užívania alkoholických nápojov 

mladistvými osobami. Predaj tabakových výrobkov mladistvým, hranie hazardných 

hier a záškoláctvo.  

2. Prednášky v ZŠ a Stredných školách zamerané na prevenciu proti drogám, 

informovanosť mládeže vo veciach ochrany svojho majetku, zdravia ( ukážky 

sebaobrany) a taktiež oboznámenie sa so základnými právnymi predpismi.  

MsP v spolupráci s OSoO, ÚPSVR, 

ORPZ , CVČ 

priebežne 

2. OSoO 1. Vykonávanie sociálneho poradenstva zameraného na prevenciu sociálne    

patologického správania v rámci terénnej sociálnej práce. 

2. Prevenčné aktivity pre seniorov v Klube dôchodcov (tréning pamäte ako prevencia 

voči alzhaimerovej chorobe,  Ako si zabezpečiť majetok, Ako sa vyhnúť 

podvodom, Ako predchádzať riziku prepadnutia ...). 

3. Kontinuálne prevenčné aktivity terénnych sociálnych pracovníkov s deťmi 

z málopodnetného sociálneho prostredia. 

OSoO v spolupráci s ÚPSVR, MsP, 

CPPPaP, OR PZ , RÚVZ 

Priebežne 

Priebežne podľa plánu 

práce 

Priebežne 

3. CVČ 1. Hravá Prevencia – pobytová aktivita pre koordinátorov ZŠ a peer aktivistov 

2. Interaktívne bloky besied pre ZŠ a SŠ na témy negatívnych javov. 

3. To kilo dáme dole – sledovanie nadváhy u vybraných detí ZŠ a aktivity pre      

pohyb a zdravie. 

4. Prevencia sa nás týka – cyklus vzdelávania žiakov I. Stupňa ZŠ s výstupom súťaže a 

vyhodnotenia s oceňovaním ako motivačným prvkom. 

5. Deň žiarskych škôl – stanovištia zamerané na poskytovanie prvej pomoci, zdravú 

výživu, Zdravý úsmev. 

CVČ v spolupráci s RÚVZ, PZ SR, 

MsP,  koordinátormi prevencie  ZŠ 

Priebežne počas roka 

2013 



4. ORPZ 1. Jazdi bezpečne – zvýšenie právneho vedomia detí / pre žiakov 4. ročníka/. 

2. Moja cesta do školy – preventívny projekt pre deti MŠ.   

3. Policajt môj kamarát    – zvýšenie právneho vedomia,  prevenciu drogových 

závislostí a iných sociálne patologických javov. 

4. Správaj sa normálne -  zvýšenie právneho vedomia,  prevenciu drogových 

závislostí a iných sociálne patologických javov. 

5. Viem čo chcem a čo smiem – projekt je určený rómskej komunite, a to  tak deťom, 

ako aj dospelým. Cieľ projektu je zvyšovanie právneho vedomia,  podnietiť  u 

respondentov uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie, rozvoj ich 

komunikačných zručností, sebahodnotenie, sebapoznanie, usmerniť postoje k 

využívaniu voľného času.   

6. Oliho príbeh -  preventívny projekt zameraný na dodržiavanie pravidiel a 

bezpečnosti pri železničných priecestiach a v okolí železníc. 

7. Besedy, prednášky a ďalšie aktivity podľa požiadaviek MŠ, ZŠ, SŠ, klubov 

seniorov a ďalších subjektov. 

OR PZ 

OR PZ 

OR PZ, CVČ 

        

OR PZ 

 

OR PZ, TSP ZH,  

 

 

 

 

OR PZ 

 

OR PZ, TSP ZH, RÚVZ, CVČ, MsP 

priebežne 

priebežne 

priebežne 

 

priebežne 

 

priebežne 

 

 

 

 

priebežne 

 

priebežne 

5. POS 1. Prečo som na svete rád – výtvarná súťaž a jej vernisáž 

 

2. Polícia známa neznáma – reg. výtvarná súťaž 

 

3. Zhubné kulty a sekty – vzdelávanie  pre vedúcich zamestnancov škôl a školských 

zariadení a pre poslancov mestského zastupiteľstva. 

POS  

POS v spol. s OR PZ 

POS  

Jún  

December  

priebežne 

6. RÚVZ 1. Deň zdravia 

2. Deň zdravého srdca 

3. Svetové a medzinárodné dni súvisiace s prevenciou závislostí vyhlásené WHO 

              Vyzvi srdce k pohybu, Svetový deň nefajčenia,  Týždeň boja proti drogám 

4. Týždeň mozgu 

5. Poradenské centrum podpory zdravia 

6. Aktivity pre seniorov – projekt „Mám 65+ a teší ma že žijem zdravo“ 

RÚVZ 

 

CVČ, MŠ, ZŠ 

 

 

RÚVZ 

RÚVZ 

RÚVZ 

máj   

september 

podľa termínu 

vyhlásenia celoročne 

marec 

celoročne 

celoročne 

 

7. 

CPPPaP 

1. Prevenčné dni v ZŠ 

 

CPPPaP v spolupráci s PZ SR, 

ÚPSVaR,  MÚ ZH 

Marec-máj 2013-

dlhodobý prev.program 



 

2. Besedy ZŠ,SŠ 

3. Metodické vedenie koordinátorov prevencie a VP ZŠ a SŠ 

4. Obchodovanie s ľuďmi ( beseda+přednáška) SŠ 

5. Rovesnícke skupiny-7.,8.,9. ročník ZŠ 

CPPPaP 

CPPPaP 

CPPPaP 

CPPPaP 

Priebežne 

Priebežne 

Priebežne 

Dlhodobý prev.program 


