
PRE ZASADNUTIE  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA  17.03.2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

K BODU: 7          Informácia o prevenčných  

aktivitách mesta Žiar nad 

Hronom 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL PREDKLADÁ:    Mgr. Peter Antal  

              primátor 

 

 

 

 

MATERIÁL VYPRACOVAL:   Mgr. Adriana Giláňová  

                                                                              referent ŠÚ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL OBSAHUJE:    1/ Informáciu o prevenčných  

    aktivitách mesta 

2/ Návrh uznesenia 

 

 

 

 

POČET  STRÁN: 22   

  

 

V ŽIARI NAD HRONOM 

DŇA: 06.03.2017 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

 

 

 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

Informácia o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít 

zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov 

v roku 2016. 

    

Mesto Žiar nad Hronom  s pomocou odborných inštitúcií každoročne prispieva 

k zabezpečeniu realizácie podujatí a aktivít, ktoré sú profesionálne pripravené plniť 

požiadavky celospoločenského záujmu v oblasti prevencie ako takej.  Cieľom je 

obmedziť vznik sociálno – patologických javov  a zabezpečiť prevenciu rôznych 

závislostí, odmietavý postoj voči alkoholu, drogám  detí, žiakov ale aj dospelých. Aj 

v roku 2016 v spolupráci s odbornými inštitúciami: 

 mesto Žiar nad Hronom - odbor starostlivosti o obyvateľa 

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

 BB SK – Pohronské osvetové stredisko  

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

 Centrum voľného času 

 Mestská polícia 

bolo zrealizovaných množstvo preventívnych podujatí a projektov, ktoré  zabezpečili 

miestni kvalifikovaní odborníci, ktorí zastupujú participujúce subjekty, a ktorí sa 

problematike prevencie závislostí venujú dlhodobo. Pre naplnenie cieľov a úloh, ktoré 

si jednotlivé  inštitúcie stanovujú v Kalendári  aktivít zameraných na prevenciu 

drogových závislostí a iných sociálne patologických javov v oblasti rozvoja, ochrany 

a podpory verejného zdravia je neodmysliteľná ich  vzájomná spolupráca . Zrkadlom 

kvality spoločnosti je zdravá, spokojná a ekonomicky aktívna populácia. Každý máme 

nielen právo na zdravie, ale aj povinnosť chrániť ho a rozvíjať. Cesta prevencie je 

veľmi náročná a zdĺhavá. Na dosiahnutie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu, 

k uvedomovaniu si jeho hodnoty, prijatiu zdravého životného štýlu, vyhýbaniu sa 

všetkým možným formám drogových a iných závislostí  je potrebné zabezpečiť aby 

naši občania o nich vedeli, chceli a mohli sa realizovať. Je úlohou celej našej 

spoločnosti umožniť a poskytovať erudované informácie, presvedčiť o význame 

týchto zmien a umožniť im cestu naplnenia. Myšlienky a zásady prevencie sa 

efektívnejšie zakoreňujú v myslení a postojoch občana. Čím viac vníma záujem 

spoločnosti, tým sa zvyšuje aj jeho dôvera. Veľmi ťažko sa hľadá tá najvhodnejšia 

forma na čo najefektívnejšie presadzovanie princípov prevencie do postojov 

verejnosti, ale vzájomná spolupráca, ústretovosť a pomoc všetkých zložiek 

spoločnosti  je určite jednou z nich.  

Projekty a podujatia sú realizované v úzkej participácii so školami v meste tematicky 

zamerané na: 

- prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie, kriminality a záškoláctva, 

šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia 

detí a žiakov,  

- v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality s dôrazom na 

selektívnu prevenciu (najmä odborné intervencie pre rizikové deti) a preventívne 
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programy a aktivity (besedy, zážitkové bloky) s cieľom vytvárania povedomia a 

informovanosti o drogách a o nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkoch, 

spojených so zneužívaním drog, podporovania protidrogových postojov a noriem, 

posilňovania prosociálneho správania v protiklade so zneužívaním drog, posilňovania 

jednotlivcov i skupín v osvojovaní osobných a sociálnych zručností potrebných na 

rozvoj protidrogových postojov, podporovania zdravších alternatív, tvorivého a 

napĺňajúceho správania a životného štýlu bez drog, 

- šírenie povedomia o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

zameraného na  školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie, rôznorodosti, 

rovného zaobchádzania s každou ľudskou bytosťou, 

- na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu, ochranu telesného a duševného 

zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania 

(násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, zneužívanie, 

prejavy extrémizmu, terorizmu, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi), na podporu 

zdravého životného štýlu. 

Za účelom zabezpečenia bezpečnej cesty žiakov do školy aj v roku 2016 mesto Žiar 

nad Hronom  prostredníctvom MsP vydalo poverenia  osobám  opraveným  riadiť 

cestnú premávku pred školskými zariadeniami na území mesta Žiar nad Hronom. 

Poverené osoby boli poučené, aby neohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, ale zároveň zabezpečili bezpečný a plynulý prechod žiakov cez cestnú 

komunikáciu do areálov škôl.  

Pre mesto Žiar nad Hronom aj naďalej v oblasti prevencie, riešenia závislostí ako aj 

pre zaistenie bezpečnosti, spokojnosti a kvality života obyvateľov, ostáva prioritou 

vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj komunitného života s aktívnym a 

koordinovaným pôsobením spolupracujúcich subjektov. 

Rozsah naplnenia stanovených programov zainteresovaných strán v   Kalendári 

aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických 

javov na rok 2016 poskytuje predložený materiál. Súčasťou materiálu je aj  Kalendár 

aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických 

javov na rok 2017 – príloha č.1. 
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I. Mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti o obyvateľa 

 

    V roku 2016 zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa, konkrétne terénna   

    sociálna pracovníčka, terénna pracovníčka a im priradená dobrovoľníčka vykonali 

    nasledovné aktivity: 

 Vykonávanie sociálneho poradenstva zameraného na prevenciu sociálne    

patologického správania a osvety, v rámci TSP v spolupráci so sociálnou 

kuratelou a spolu s ďalšími zainteresovanými subjektmi, sa snažili hľadať 

optimálne riešenie pri vzniknutých problémoch v sociálne slabých a problémových 

rodinách, zúčastnili sa viackrát na stretnutiach s UP a s dotknutými rodinami, v 

ktorých dlhodobo pretrvávajú problémy ako alkoholizmus a zanedbávanie 

starostlivosti o mal. deti, ale taktiež problém detí s fetovaním. Na týchto 

stretnutiach sa stanovili návrhy, ciele a úlohy na elimináciu problémov (realizácia 

4x ročne, bez finančnej podpory). 

 V spolupráci so školským úradom na MsÚ, sa zamerali na sociálne slabé rodiny, 

ktoré majú deti v predškolskom veku a ich deti by mali nastúpiť do školských lavíc 

od septembra 2016. Podľa zoznamu detí viackrát navštívili rodiny a informovali  

ich o nutnosti zápisu detí do prvého ročníka. S týmito rodičmi treba dlhodobejšiu 

komunikáciu a celkovú sociálnu prácu. Tí rodičia, ktorí sa nezúčastnili prvého 

termínu zápisu, prostredníctvom TSP boli opäť informovaní o náhradnom termíne 

zápisu (realizácia 1x ročne opakovane, bez finančnej podpory).  

 Prednášky pre žiakov II. stupňa všetkých ZŠ v meste. V rámci kontinuálnych 

prevenčných  aktivít terénni soc. pracovníci v spolupráci s p. Branislavom Oláhom 

(novinár a žurnalista, TP v Detve) realizovali prednášku zameranú na motiváciu 

detí z málo podnetného sociálneho prostredia, kde ako príklad boli predstavené 

známe rómske osobnosti, podaná stručná história Rómov a príbeh holokaustu.  

Prednášky sa uskutočňovali na školách. (4x, bez finančnej podpory, prostriedky 

získané zo Slovenskej komory SP a ASP). 

 Organizovanie voľnočasových aktivít pre deti z MRK (1x, bez finančnej podpory). 

 V mesiaci január 2016 vyhlásili zbierku šatstva, vybavenia domácnosti a potravín 

pre 2 rodiny z Kortíny, ktoré vyhoreli. Takisto sme zorganizovali výdaj šatstva pre 

obyvateľov osady Pod Kortínou v letnom a zimnom období v priestoroch 

zapožičaných na tento účel od POS. 

 Riešenie záškoláctva, návštevy problémových rodín (pravidelne 1x do týždňa, bez 

finančnej podpory). 

 Pravidelný rozhovor s obyvateľmi z MRK pod Kortínou priamo v teréne, aktivita 

spojená s osvetou zameraná na správne nakladanie s TKO, monitoring platieb za 

TKO, návšteva rodín za účelom pripomenutia povinnosti platieb. (pravidelne 1x 

mesačne, bez finančnej podpory). 
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 Výkon intervencií zameraných na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti 

a poskytovanie rodinám poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ich ekonomickej 

situácie, vedenie k efektívnemu finančnému hospodáreniu + v rámci IOP 

sprievody pri nákupoch potravín 2x týždenne. 

 Na základe zadanej úlohy riešili problém s obyvateľmi STS, ktorí svojim 

nežiaducim správaním  narúšajú spolunažívanie s ostatným obyvateľmi ubytovne. 

Zúčastnili sa na stretnutí s vedením mesta ZH a obyvateľmi STS, na ubytovni 

STS. 

 V spolupráci s asistentkou osvety zdravia a pracovníkmi KC, zorganizovali 

stretnutie rodičov detí a vedenia školy, témami stretnutia bolo záškoláctvo, 

problémy s nedochvíľnosťou rodičov a dochádzkou detí, hygiena a výskyt vší 

(pedikulóza) (1x bez finančnej podpory). 

 Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov (apríl 2016) spolu s deťmi so ŠZŠ a 

ich p. učiteľkami, navštívili pamätník venovaný rómskym obetiam z druhej 

svetovej vojny, ktorí zahynuli rukou fašistov. Prizvali sme aj pracovníkov KC,  

položili na pamätník veniec, zapálili sviečku a uctili si ich pamiatku. Deťom  

pripomenuli a objasnili prečo a za akých okolností vznikol tento Deň Rómov a 

nabádali ich k tomu, aby nezabudli na tragickú udalosť z obdobia druhej svetovej 

vojny, ale tiež na svoju identitu, kultúru, tradície a bohatú históriu rómskeho 

národa (1x s finančnou podporou mesta ZH vo výške 10 €). 

 Tak ako každý rok, aj v decembri roku 2016 za pomoci MsÚ, reštaurácie 

Radničná a X.MŠ zorganizovali vianočnú kapustnicu, ktorú rozdávali obyvateľom 

MRK v osade. Študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG 

uskutočnili zbierku hračiek a oblečenia, ktoré potom rozdávali deťom pod 

Kortínou. (1x ročne s finančnou podporou Mesta ZH na zakúpenie ingrediencií vo 

výške 99 €). 

 

Prehľad zrealizovaných aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných 

sociálne patologických javov za rok – 2016 za KC ZH (OSoO) 

 

Nepravidelné aktivity: 
  

- skupinové: 
  

Preventívna prednáška - Omamné 
látky a fetovanie toluénu 

26.4.2016 
3 PKC, 1 policajný preventista z 
OR PZ 

Preventívna aktivita - Škodlivosť 
užívania drog 

12.5.2016 3 PKC 

Preventívna aktivita - Návšteva 
hasičov 

16.5.2016 2 PKC, zamestnanci OR HaZZ 

Preventívna aktivita - Čistota pol 24.5.2016 3 PKC 
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života 

Preventívna prednáška o 
infekčných chorobách 

25.5.2016 3 PKC, 1 pracovník UVZ 

Preventívna aktivita - Mládež proti 
kriminalite 

20.6.2016 2 PKC 

Preventívna aktivita s hasičmi v 
Janovej Lehote 

20.7.2016 

1 OPKC a 1 PKC, KC Stará 
Kremnička, TSP Janova Lehota, 
3 členovia OR HaZZ, 1 rodič 
klienta 

Preventívna prednáška - 
Kriminálna prevencia pre seniorov 

28.7.2016 
1 OGKC, DD a DSS Žiar nad 
Hronom a opatrovateľka DD a 
DSS Žiar nad Hronom 

Preventívna prednáška - 
Prevencia vzniku pádov - Klub  
seniorov 

16.8.2016 
1 OGKC, DD a DSS Žiar nad 
Hronom 

Preventívna prednáška - 
Návykové látky 

23.9.2016 
1 OGKC, 1 PKC, žiaci ŠZŠ, 4 
pedagogičky a vychovávateľky 
ŠZŠ 

Preventívna prednáška - 
Návykové látky 

20.10.2016 
1 OGKC, 1 PKC, ŠZŠ, 2 
pedagogičky a vychovávateľky 
ŠZŠ 

Preventívna prednáška - 
Dopravná výchova 

26.10.2016 
1 OPKC, 1 PKC, ŠZŠ, 4 
pedagogičky a vychovávateľky 
ŠZŠ 

Preventívna aktivita - Babský klub 
- na tému AIDS a ďalšie STD 

16.11.2016 1 OGKC, 1 OPKC, 1 PKC, ŠZŠ 

Preventívna prednáška - Omamné 
látky 

18.11.2016 
1 OGKC, 1 PKC, ŠZŠ, 2 
pedagogičky ŠZŠ, technik ŠZŠ 

Preventívna prednáška  - 
Bezpečnosť na cestách 

30.11.2016 

1 PKC, kpt. Mgr. Jana 
Šmondrková policajná 
špecialistka, ŠZŠ, 2 pedagogičky 
ŠZŠ 

   

   
- komunitné: 

  

Prevenčný deň s políciou 12.7.2016 

1 OGKC, 1 OPKC a 1 PKC, 
členovia hliadky TKO z MsÚ, 1 
dobrovoľníčka, MŠ, KC Stará 
Kremnička, policajná preventistka 
a policajný špecialista pre prácu s 
MRK   

   

Pravidelné aktivity: 
  

DD a DSS Žiar nad Hronom 2x mesačne preventívna aktivita 

Futbalový krúžok pre deti 
2x týždenne, apríl - október, ihrisko I. ZŠ, osada 
Pod Kortínou 
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Zmysluplné trávenie voľného času  1x mesačne, Ubytovňa STS  

Nízkoprahový klub 2x mesačne preventívna aktivita, KC ZH 

Klub mladých 
1x mesačne preventívna aktivita, osada Pod 
Kortínou 

 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Žiar nad Hronom 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  v Žiari nad Hronom (ďalej RÚVZ v ZH)  sa 

podieľal na mnohých spoločných aktivitách organizovaných mestom a inými 

spolupracujúcimi subjektmi zaoberajúcich sa prevenciou. 

            Prednášky a besedy v ZŠ a Stredných školách zabezpečovali pracovníčky 

oddelenia počas celého školského roka. Prevažne boli zamerané na prevenciu  

mladej generácie s rôznorodou tematikou.  

1. Deň zdravia 

2. Deň zdravého srdca – MOST 

3. Akčný plán realizácie národnej protidrogovej stratégie SR  a Svetové a 

medzinárodné dni súvisiace s prevenciou závislostí vyhlásené WHO-(Svetový 

deň nefajčenia,  Týždeň boja proti drogám, a i) 

4. Poradenské centrum podpory zdravia 

5. Národný program prevencie obezity 

6. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR  

7. Prednášky a besedy v ZŠ a Stredných školách zamerané na prevenciu proti 

všetkým druhom závislostí 

8. Projekt  „Zdravé komunity“ 

1. Deň zdravia:  V roku 2016 bola intervencia k zlepšovaniu a skvalitňovaniu zdravia 

zameraná predovšetkým  na prevenciu ochorení, ktoré dominujú v štatistických 

analýzach ako prioritný problém aj v našom regióne. Svetový deň boja proti rakovine 

bol propagovaný na webovej stránke úradu. Do 7 regionálnych novín bol zaslaný 

článok pripravený pracovníčkami oddelenia výchovy k zdraviu (ďalej OVkZ). Bola 

vyhotovená nástenka vo vstupných priestoroch úradu. Pracovníci oddelenia 

vyhotovili letáky s názvom „Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka“ - 

4.február 2016 a Svetový deň boja proti rakovine“, z ktorých bolo distribuovaných 20 

ks. V rámci  „Svetového dňa - Pohybom ku zdraviu“ sa pracovníčky oddelenia  

zúčastnili  „Dňa žiarskych škôl“ čo býva každoročná akcia pre všetkých žiakov 

základných škôl a žiakov 8-ročného gymnázia Žiar nad Hronom. V tomto roku sa na 

námestí moderovalo, tancovalo, spievalo, maľovalo na tvár, kreatívne tvorilo, 

ochutnávalo a súťažilo. OVkZ s oddelením „Motýliky“ ŠKD pri II. ZŠ  interaktívne 

vzdelávali žiakov  s témou „Režim dňa“. Počas interaktívneho vzdelávania sa snažili 

o vysvetlenie pojmov: časti dňa, správne určovať čas, viesť deti k uvedomelému 

striedaniu práce a odpočinku.  Nadobudnuté vedomosti si mohli žiaci vyskúšať 

riešením pracovných listov. 
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7. Apríl – Svetový deň zdravia  sa niesol pod heslom : “Porazme cukrovku.“ (Beat 

diabetes).  K tejto téme boli vydané letáky, článok do regionálnych novín a na 

webovú stránku úradu. Bolo realizovaných 5 prednášok pre  108 účastníkov (2 

stredné školy, 1 klub dôchodcov, 1 v organizácii pre skupinu účastníkov 

v produktívnom veku), distribuovaných bolo 112 ks letákov. 

V rámci programu „Školské ovocie“  -  dotazníkovou formou bol sledovaný dvojročný 

efekt zdravotno-výchovných aktivít v predškolských a školských zariadeniach. Bolo  

vyplnených   194 dotazníkov. 

 

2. Deň zdravého srdca – MOST: Dňa 29.9.2016 pracovníčky OVkZ  realizovali 

aktivity v rámci Kampane „MOST“ – „Deň srdca“ pre verejnosť v priestoroch HM 

Tesco ZH. Akcii  predchádzala medializácia v mestskom  rozhlase, na webovej 

stránke RÚVZ, regionálnej TV.  Obyvateľom mesta a okolia boli ponúknuté merania 

cholesterolu a cukru prístrojmi Accutrend a Accu-check Performa, meranie TK 

a odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Akcia prebiehala 

v spolupráci s VšZP a klientom boli poskytnuté okrem materiálov poskytnutých 

Slovenskou nadáciou srdca aj náramky pre hypertonikov. Cholesterol malo 

vyšetrených 50 klientov a 50 klientov glukózu.  

 

3. Akčný plán realizácie národnej protidrogovej stratégie SR  a Svetové a 

medzinárodné dni súvisiace s prevenciou závislostí vyhlásené WHO-(Svetový deň 

nefajčenia,  Týždeň boja proti drogám, a i). 

Jedným z prioritných problémov regiónu RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom je 

nepriaznivá situácia vo výskyte závislostí, predovšetkým na návykových látkach u 

mládeže. Pri svojej intervenčnej  činnosti v prevencii drogových a iných závislostí 

preto pracovníčky OVkZ venovali tejto problematike zvýšenú pozornosť formou 

interaktívnych prednášok, besied  a iných aktivít na školách a aj pre dospelých. Pri 

plnení  regionálnej priority „Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko 

a zanechá len púšť“ aktívne spolupracovali aj s inými subjektmi - okrem mesta Žiar 

nad Hronom napríklad s CPPPaP, OR PZ, školským úradom, CVČ, Mestskou 

políciou  a i..  

Spolupráca Centra voľného času v Žiari nad Hronom s oddelením výchovy k zdraviu  

pokračovala aj v roku 2016 pri realizácii súťaže  a záverečnom vyhodnotení súťaže 

„Viem kto som, viem čo chcem“. Začalo sa  interaktívnou besedou v januári na tému: 

ZDRAVIE SI CHRÁŇ – NAUČ SA POVEDAŤ NIE LEGÁLNYM DROGÁM, pre žiakov 

6. ročníka všetkých základných škôl v meste. V priebehu druhého školského polroka 

mali besedy na témy: Škodlivé účinky nelegálnych návykových látok. (Mestská 

polícia Žiar nad Hronom), Sú „energeťák“ a čipsy lepšie ako ovocie a spánok? 

(Oddelenie výchovy k zdraviu ZH)  a Nadmerné vysedávanie pri PC a problém 

násilia. (CVČ ZH). Pri tejto téme sa využíval hrací koberec.   

Po besedách prebehli školské kolá v jednotlivých základných školách na hracej 

podložke, kde štvorčlenné tímy postupovali po hracích políčkach a ťahali si otázky 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

z tém, ktoré počuli na prednáškach. Dva najlepšie tímy zo školy postúpili do 

mestského kola, ktoré sa uskutočnilo v CVČ Žiar nad Hronom  17.5.2016. 

Pokračovali v aktívnej spolupráci na projekte  CPPPaP -  „Prevenčné dni na ZŠ“, . 

Aktivity prebiehali v žiarskych základných školách: ZŠ s MŠ Š. Moysesa, ZŠ Ul. Dr. 

Janského 2, ZŠ Ul. Jilemnického 2 a  ZŠ Ul. M. R. Štefánika č.17. 

Aktivity boli určené pre žiakov 1. aj 2. stupňa. Triedy a témy boli zvolené podľa 

požiadaviek škôl. Témy prednášok a besied: 

OVkZ  - Dospievanie, Puberta, Zdravý životný štýl 

CPPPaP - Násilie a šikana, Ako sa správne učiť, Poznaj svoj kariérový typ a 

Pozitíva a negatíva práce s PC (zamerané na problematiku facebooku). Aktivít sa 

zúčastnilo 145 účastníkov. V rámci akcie boli rozdané informačné materiály. 

V oblasti predchádzania fajčenia, abúzu alkoholu a drog pracovníčky oddelenia 

vykonali v okrese ZH 48 ( z 58 v rámci celého regiónu RÚVZ ZH) interaktívnych 

prednášok pre 621 mladých poslucháčov (spolu v regióne 968). V priebehu celého 

roka bolo téme drogových závislostí venovaných spolu 5  prednášok pre 87 

účastníkov. Okrem týchto prednášok bolo téme fajčenia venovaných 20 prednášok 

pre 242 mladých účastníkov.  

Pracovníčky oddelenia vykonali v rámci svojich aktivít 70 meraní prístrojom 

Smokerlyzer a 118 meraní prístrojom  Spirometer. Počas aktivít distribuovali 4 druhy 

zdravotno-výchovných materiálov a s problematikou fajčenia, drog a alkoholu v počte 

127 kusov. Zabezpečovali počas dvoch týždňov telefonickú linku Pomoci na 

odvykanie od fajčenia. Počas tohto obdobia bolo zaznamenaných 178 volaní, z toho 

opodstatnených 95.   

 

4. Poradenské centrum podpory zdravia (ďalej PCPZ): pozostáva z činnosti 

základnej poradne zdravia a špecializovaných nadstavbových poradní. 

Základná poradňa zdravia: V základnej poradni zdravia bolo vykonaných 193 

vyšetrení z toho 47 mužov a 146 žien. Spolu bolo vyšetrených 192 klientov – 47 

mužov a 145 žien. Spolu bolo vykonaných  749 štandardných biochemických 

vyšetrení (191 celkový cholesterol, 178  cukor, 189  triglyceridy, 191 HDL-cholesterol. 

V základnej poradni zdravia bola odporučená návšteva LPS v 5 prípadoch pre 

novozistené  alebo vysoké nefyziologické hodnoty sledovaných rizikových faktorov. 

Nadstavbové poradne: 

- Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity vykonávanú skupinovou formou 

v priestoroch telocvične II. ZŠ Štefánika 17 a pravidelne  navštívilo 38 cvičeniek. 

Cvičenie prebieha 2x týždenne pod vedením kvalifikovanej cvičiteľky. 

- Poradňu na odvykanie od fajčenia  – o individuálne poradenstvo neprejavil záujem 

žiadny klient. 

- Poradňu nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku- navštívilo 12 klientov, 

počet meraní krvného tlaku 77. V 4 prípadoch boli klienti odporučení LPS. 

- Poradňu zdravej výživy: navštívili 2 klienti. 
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- Poradňa HIV/AIDS - Poradenstvo pre HIV/AIDS využilo 57 klientov, z nich 14 

prostredníctvom e mailu, 10 telefonicky a  33 osobne (s anonymným odberom krvi na 

vyšetrenie protilátok).  

 

5. Národný program prevencie obezity: V spolupráci s vedeniami predškolských a 

školských zariadení, strednými školami boli pracovníkmi realizované zdravotno-

výchovné aktivity zamerané na zásady zdravého životného štýlu, na zdravé výživové 

návyky. Zvýšená pozornosť bola venovaná pohybovej aktivite, ktorá má významnú 

úlohu v prevencii nadváhy a obezity u detí a mládeže. Boli realizované interaktívne 

prednášky a besedy venované zdravotno-výchovnému vzdelávaniu v oblasti správnej 

výživy, ako významného faktora v prevencii a redukcii nadváhy a obezity.  

V okrese ZH bolo realizovaných spolu 53  prednášok pre 722 mladých 

účastníkov (z toho 10 prednášok pre 41 dospelých). Téme Režim dňa boli venované 

4 prednášky pre 60 poslucháčov, 14 prednášok o zdravom životnom štýle pre 241 

účastníkov, 25 (8 pre dospelých) o zdravej výžive pre 301 školákov a 31 dospelých 

účastníkov a 10 prednášok (z toho 2 pre dospelých)  o obezite. Oddelenie OVkZ 

pripravilo spoločne s Územnou radou Mládeže SČK a Územným spolkom SČK v 

Žiari nad Hronom aktivity v rámci Svetového dňa Červeného kríža zaujímavé aktivity 

pre šiestakov základných škôl 9. mája 2016 na námestí v Žiari nad Hronom. 

Oddelenie OVkZ pripravilo a prezentovalo sa zdravotno-výchovným programom, 

zameraným na zdravú výživu. Žiaci skladali pyramídu zdravej výživy, „oprášili“ si 

vedomosti o vitamínoch, dve družstvá po dvoch členoch riešili labyrint o mede na 

čas, vypĺňali tajničku a doplňovačky. 

Z celkového počtu vyšetrení v PZ (193), v rámci ktorých bol vyhodnotený BMI 

index v počte 186 jeho zvýšené hodnoty zaznamenané v 98 prípadoch čo je 52,69%.  

Z počtu 46 vyšetrení u mužov malo BMI vyšší 67,39% a z počtu 140 vyšetrených 

žien malo zvýšený BMI 47,86%. Všetkým bolo poskytnuté odborné poradenstvo 

zamerané na úpravu stravovacích návykov, zdravú výživu a zvýšenie pohybovej 

aktivity. Klientom bola odporučená možnosť návštevy nadstavbových poradniach 

(poradňa zdravej výživy a znižovania nadváhy, poradňa pre optimalizáciu pohybovej 

aktivity).   

 

6. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR : Prevencia  zneužívania 

alkoholu patrí pri zdravotno-výchovných aktivitách oddelenia medzi prioritné 

problémy mládeže súčasnej doby. Na regionálnej úrovni bolo realizovaných spolu 20 

interaktívnych prednášok pre 292 mladých  poslucháčov. Interaktívnou formou bola 

deťom vysvetlená problematika vzniku závislosti na alkohole a jeho nebezpečenstvo 

najmä pre mladý organizmus. Potom deti zábavnou formou riešili úlohy k danej téme. 

Distribuovaný bol zdravotno-výchovný materiál s témou alkoholu v počte 98 ks. 

 

7. Prednášky a besedy v ZŠ a Stredných školách zamerané na prevenciu proti 

všetkým druhom závislostí v okrese ZH. 
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Prednášky a besedy v ZŠ a Stredných školách zabezpečovali pracovníčky oddelenia 

počas celého školského roka. Prevažne boli zamerané na prevenciu  mladej 

generácii s rôznorodou tematikou.  Na základných a stredných školách v okrese Žiar 

nad Hronom bolo realizovaných spolu 153 prednášok pre 2371 mladých účastníkov. 

Oblasti predchádzania fajčenia, abúzu alkoholu a drog bolo venovaných  48 (z 58 

v rámci celého regiónu RÚVZ ZH) interaktívnych prednášok pre 621 mladých 

poslucháčov (spolu v regióne 968). 

8. Projekt  „Zdravé komunity“: Aj v roku 2016 pokračovala spolupráca OVkZ 

s terénno sociálnymi a  komunitnými pracovníčkami mesta Žiar nad Hronom. Vo 

februári sa v priestoroch Komunitného centra konala prednáška pre dievčatá z II. 

stupňa Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom na tému plánované 

rodičovstvo a intímna hygiena. Prednáška dievčatá zaujala, a v besede sa pýtali na 

riešenia rôznych problémov. Všetky účastníčky na záver dostali hygienické balíčky 

financované z Kalendára prevenčných aktivít. V máji prebehla ďalšia prednáška 

s besedou na tému „Pohlavné choroby“. Zúčastnila sa jej rovnaká skupina dievčat.  

Poskytnuté im boli  aj  informácie, ako si majú chrániť svoje zdravie v letných 

mesiacoch a dostali odpovede na otázky. 

 

III. Mestská polícia ZH 

 

V rámci primárnej prevencie bolo za rok 2016 vykonaných celkovo 209 prednášok 

v materských, základných a stredných školách v meste Žiar nad Hronom.  

Témy prednášok : 

 Morálne , etické hodnoty – šikana, krádeže, 

 Kyberkultúra, + zneužívanie sociálnych sietí, Zákon o alkohole, nástrahy 

internetu, 

 Finančná gramotnosť, 

 Únos detí + Problematika drog, sexuálne zneužívanie detí, práca MsP, 

 Drogy – fetovanie, alkoholizmus, legálne drogy, Nelegálne drogy. Popri 

prednáškovej činnosti je hlavným programom kontrola podávania a užívania 

alkoholických nápojov maloletým a mladistvým, najmä v jednotlivých 

pohostinských zariadeniach v meste. Tiež kontrola verejne prístupných miest, 

kde sa najviac mládež zdržuje, či sa tam nenachádzajú predmety, ktoré by 

signalizovali, že v týchto priestoroch dochádza k užívaniu drog, alebo k iným 

obdobným prejavom s tým spojených. 

 Právne vedomie mládeže, Nástrahy internetu, Nástrahy ulice, Informovaný sa 

vie chrániť, Rasizmus, Práca MsP, Bezpečne na cestných komunikáciách, 

VZN č. 6/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad 

Hronom, zákon č. 2014/2009 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov maloletými a mladistvými osobami, 

 Kriminalita mládeže – alkoholizmus, sociálne siete, 

 Obchodovanie s ľuďmi, Kriminalita. 
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 Počet prednášok za rok 2016 

 

IV. Centrum voľného času ZH 

Centrum voľného času sa v roku 2016 podieľalo na realizácii nasledovných aktivít 

v oblasti prevencie: 

 

1. Viem kto som, viem čo chcem. Cyklus interaktívnych prednášok rozdelený podľa 

tém, pre žiakov šiestych ročníkov. Obsahuje: Anonymita a súkromie na internete, 

Nebezpečie sociálnych sietí, Násilie a ochrana majetku, Legálne drogy, Nelegálne 

drogy, Zdravie si chráň. Cyklus má za úlohu oboznámiť deti s nástrahami, s ktorými 

sa môžu stretnúť. Každé podujatie končí diskusiou, počas ktorej deti môžu klásť 

otázky. Séria podujatí je zakončená súťažou zloženou zo všetkých oblastí, ktoré boli 

počas školského roka realizované. Na prednáškach sa zúčastňuje zástupca 

z mestskej polície, OR PZ SR odbor prevencie a RÚVZ. 

 

2.Anonymita a súkromie na internete (nebezpečenstvo sociálnych sietí). Interaktívna 

diskusia o nebezpečenstvách, ktoré sú spojené s používaním internetu. Zahŕňa 

všetky hrozby virtuálneho prostredia, používania sociálnych sietí, malware, hrozbu 

zneužívania osobných údajov, či ďalších negatívnych javov. Naznačuje možnosti 

ochrany pred takýmto nebezpečenstvom.  

- deti  134 

mesiac →   škola ↓ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Počet 

prednášok 

za rok 2016 

MŠ - EP 
Ul. Kmeťa 

4          4 

I. ZŠ  3 3  8 4  4 2  24 

II.ZŠ 2 13 8 4 2   6 10 5 50 

IV.ZŠ  7  8  15  4 2  36 

Špeciálna ZŠ 6   8       14 

ZŠ s MŠ Š. 
Moysesa 

 4 2   8  4 2  20 

Gymnáziu 
M. Rúfusa 

 2  5 4   2 1  14 

Súkromná 
obchodná 
akadémia 

      6    6 

SSOŠ technická        4   4 

SOŠOaS Ul. 
Jilemnického 

3    11    2 4 20 

Súkromná soc. 
a ped. akadémia 

      8 8   16 

Klub Dôchodcov   1         

Prednášky spolu 15 29 14 25 25 27 14 32 19 9 209 
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- dospelí     2 

3. Násilie a ochrana majetku. Podujatie na všetkých druhoch škôl v Žiari nad Hronom 

zaoberajúce sa aktuálnymi témami, nebezpečenstvom ktoré hrozí deťom a mladým 

ľuďom na ulici. Súčasťou prednášok je násilie a šikanovanie a ako sa proti týmto 

javom brániť, či ako im predchádzať, no aj ďalšie hrozby, s ktorými sa môžu deti 

stretnúť na ulici. 

- deti  133 

- dospelí     3 

4. Legálne drogy. Objasňuje riziká spojené s fajčením, pitím alkoholických nápojov. 

Lektori podávajú aj dôležité informácie o trestno-právnej stránke podobných javov 

v spoločnosti, či už v spojení s vekom osôb, alebo konaní pod vplyvom návykových 

látok. Počas diskusie sa lektori dotknú otázky prečo nezačať s užívaním drog napriek 

tomu, že sú legálne, alebo spoločensky akceptované. 

- deti  234 

- dospelí     3 

5. Nelegálne drogy. Ak legálne drogy znamenajú potencionálne riziká, tie nelegálne 

sú pre deti doslova hrozbou. Varovať žiakov pred hrozbou užívania takzvaných 

tvrdých drog sa prednášajúci pokúšajú počas týchto dvojhodinových prednášok. 

Prednášky obsahujú aj skúsenosti pracovníkov polície z terénu, či už s užívateľmi 

alebo dílermi drog. 

- deti  177 

- dospelí     3 

6. Zdravie si chráň. Poslednou témou besied je problematika zdravého životného 

štýlu. Prečo žiť zdravo, pozitíva športu, zdravej výživy, správnych hygienických 

návykov a ďalšie témy sú širokou problematikou, o ktorej by sa dalo diskutovať oveľa 

dlhšie. Avšak na to aby deti dostali aspoň základné informácie a aby lektori prebudili 

ich zvedavosť stačí aj dvojhodinová prednáška. 

- deti  242 

- dospelí     2 

7. Na bicykli bezpečne. Okresné kolo sa koná každoročne na detskom dopravnom 

ihrisku v Žiari nad Hronom. CVČ v spolupráci s OR PZ SR organizuje postupovú 

súťaž zameranú na bezpečnú jazdu na bicykli pre deti. Skladá sa z teoretických 

znalostí cestnej premávky, súťažiaci odpovedajú v písomnom teste. Ďalšou častou 

súťaže je jazda zručnosti, v ktorej deti prekonávajú pripravenú dráhu na bicykli. 

- deti    24 

- dospelí     3 

8. Zdravý úsmev. Je projekt realizovaný v rámci mesta Žiar nad Hronom pre deti 1. 

a 2. ročníkov základných škôl. Na realizácií sa podieľa okrem CVČ aj MUDr. Zuzana 

Kukolíková a základné školy v meste. Je súčasťou programu CVČ už pätnásť rokov 

a jeho cieľom je naučiť deti hravou formou správnu starostlivosť v oblasti dentálnej 

hygieny. Na hodinách sa dozvedia napríklad ako vzniká zubný kaz, o správnej výžive 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

vplývajúcej na vznik zubného kazu, alebo o správnom používaní pomôcok dentálnej 

hygieny. 

- deti         2184 

- dospelí   1 

9. Rekord v čistení zubov. Podujatie patriace pod „Zdravý úsmev“. V roku 2016 sa 

CVČ pokúsilo o prekonanie vlastného rekordu o najväčší počet ľudí umývajúcich si 

zuby na jednom námestí pri príležitosti 15. výročia tohto podujatia u nás. Keďže bol 

pokus úspešný, má opäť naše mesto nový zápis v Slovenskej knihe rekordov. 

- deti          1357 

- dospelí           112 

10. Viem kto som, viem čo chcem. Záverečná súťaž pre žiakov, ktorí absolvovali 

cyklus Viem kto som. Najprv sa za aktívnej účasti koordinátora z CVČ uskutočnia 

školské kolá na jednotlivých školách a následne sa uskutoční mestské kolo súťaže. 

- deti                 102 

- dospelí     4 

11. Deň žiarskych škôl. CVČ v spolupráci s mestom, RÚVZ, MUDr. Zuzanou 

Kukolíkovou a všetkými základnými školami v meste organizuje prezentáciu škôl. 

Počas podujatia sa deti dozvedia viac o Zdravom úsmeve, prvej pomoci, 

o možnostiach trávenia voľného času na ostatných školách v Žiari nad Hronom. 

Súčasťou podujatia bol aj Beh olympijského dňa za účasti dvoch slovenských 

olympionikov. 

- deti               1245 

- dospelí   43 

Aj v školskom roku 2016/2017 pokračujeme v akciách prevencie. Ide opäť o cyklus 

interaktívnych prednášok. 

- Anonymita a súkromie na internete.  

           -   deti      231 

- dospelí         3 

- Násilie a ochrana majetku.  

- deti      207 

- dospelí         3 

 

V. Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 

 

Medzi organizácie, ktoré pôsobia vo sfére voľného času patrí aj Pohronské osvetové 

stredisko v Žiari nad Hronom, ktoré svojim poslaním a obsahom činnosti patrí medzi 

inštitúcie, ktoré sa zaoberajú voľným časom detí, mládeže, dospelých a seniorov.  

V oblasti záujmových umeleckých aktivít organizujeme rôzne vzdelávacie podujatia, 

ktoré pripravujú pedagógov, ale aj vyspelých vedúcich kolektívov záujmovej 

umeleckej činnosti na prácu s deťmi, mládežou ale aj dospelými v oblasti divadla, 

folklóru, hudby, spevu, tanca, fotografie, filmu, výtvarníctva a iných umeleckých 

žánrov a kategórií. Aktéri majú možnosť sa zúčastňovať a stretávať sa na rôznych 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

súťažiach, festivaloch, prehliadkach, a tak sa navzájom ovplyvňovať a porovnávať 

sa, ale i motivovať v ďalšej činnosti. Vzhľadom k tomu, že Pohronské osvetové 

stredisko má pôsobnosť v celom regióne organizuje svoje podujatia v troch okresoch 

– Žiar nad Hronom, Žarnovica, a Banská Štiavnica. Priestory, ktoré má osvetové 

stredisko k dispozícii slúžia najmä záujemcom z mesta Žiar nad Hronom.  

Podujatia, ktoré možno považovať za základ primárnej prevencie boli realizované 

formou  súťaží, festivalov, prehliadok, výstav , besied, prednášok, tvorivých dielní. 

 Výstavy : 

 Daj like životu – výtvarná súťaž zameraná na pozitívne hodnoty 

života – 28. Júna – 31. augusta 2016 pre žiakov základných 

a stredných škôl   

 Polícia známa, neznáma – 8.12. 2016.- 10.1. 2017 11.ročník regionálnej 

výtvarnej súťaže v spolupráci s OR PZ SR – Žiar nad Hronom. Cieľ a poslanie: 

- vhodným spôsobom upriamiť pozornosť detí a mládeže na prácu a úlohu 

polície, počet zapojených žiakov: 186, počet výtvarných práce: 186 

Výchovno-vzdelávacie podujatia: 

 Obchodovanie s ľuďmi – 22.1. 2016 – SPSA EBG  Žiar nad Hronom – beseda 

 Drogy a alkohol – 12. 5. 2016 – pre deti komunitného centra tvorivá dielňa 

 Fitnes a zdravý životný štýl – 24.6. 2016 – beseda 

 Obchodovanie s ľuďmi – 24.6. 2016 – beseda 

 Prevencia sociálno-patologických javov – 13. – 14 október 2017 celoslovenský 

seminár    Banská Štiavnica – účasť pedagógov aj zo Žiaru nad Hronom. 

 

VI. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v ZH 

 

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom (ďalej len „okresné 

riaditeľstvo“) realizovalo vlastné preventívne projekty v meste Žiar nad Hronom 

v priebehu roka 2016 nasledovne:    

Celoslovenské a celokrajské  projekty:    

    Správaj sa normálne - primárna prevencia, zvyšovanie právneho vedomia, 
              projekt je   realizovaný na viacerých stretnutia a je určený pre žiakov 5. roč. 
            ZŠ. 

    Póla radí deťom - zameraný na zvyšovanie právneho vedomia formou 
aktívneho sociálneho učenia, pre deti predškolských tried MŠ,   žiaci I. 
stupňa ZŠ. 

    Bezpečná jeseň života - cieľom projektu je pomáhať  ohrozenej skupine 
dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup  a dohliadať na  jej 
bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám 
bez potrebných sociálnych väzieb. Realizuje sa formou besied spojených 
s distribúciou propagačných materiálov. 

    Oliho príbeh - projekt zameraný na dodržiavanie pravidiel a bezpečnosti pri 
železničných priecestiach a v okolí železníc, pre  predškolákov MŠ, I. stupeň 
ZŠ.  
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    Snehulienka trocha ináč - prostredníctvom DVD je s deťmi preberaná 
problematika bezpečnosti doma aj na ulici, pre deti  MŠ. 

    Dopravná nehodovosť - preventívne aktivity v autoškolách pre uchádzačov o 
vydanie vodičského oprávnenia. Informácia k dopravnej nehodovosti 
spojená s prezentáciou  o dopravnej nehodovosti v BB kraji. 

 
Ďalšie preventívne aktivity:  

 Moja cesta do školy – projekt je určený pre deti predškolských tried 
materských škôl a zameraný je na dopravnú výchovu a prevenciu viktimácie. 
Tento projekt je finančne podporovaný mestom Žiar nad Hronom. 

 Jazdi bezpečne – projekt je určený pre žiakov 4. ročníkov základných škôl a 
zameraný je na dopravnú výchovu a prevenciu viktimácie. Projekt je finančne 
podporovaný mestom Žiar nad Hronom. 

 Bezpečne do školy - dopravná výchova, dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky, bezpečnosť na ulici, žiaci ZŠ. 

 Chodci ako účastníci cestnej premávky, dodržiavanie pravidiel a nosenie 
reflexných prvkov, informovanie seniorov, prevencia viktimácie.  

 Pedagóg a jeho možnosti – prednáška zameraná na informovanie 
pedagogických pracovníkov o postupe s problémovou mládežou v škole, 
internáte (v spolupráci s odborom kriminálnej polície okresného riaditeľstva) 

 Bezpečnejší internet – prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ zamerané na 
zvyšovanie právneho vedomia, informovanie o zásadách bezpečného 
používania internetu. 

 Eliminácia násilia na ženách – besedy zamerané na informovanie 
o problematike násilia, prevencia viktimácie, taktiež zvyšovanie právneho 
vedomia a distribúcia letákov. 

 Podvody na senioroch - informovanie seniorov, prevencia viktimácie. 

 Na základe požiadania zo strany materských, základných a stredných škôl  
realizujeme besedy a prednášky k rôznym problematikám, zúčastňujeme sa 
tiež rôznych aktivít realizovaných v  zariadeniach, ktoré sa obrátia na okresné 
riaditeľstvo so žiadosťou o spoluprácu, najmä pri súťažiach, branných 
pretekoch, aktivitách ku Dňu detí a podobne. Prednášky a besedy na 
základných a stredných školách sú zamerané na zvyšovanie právneho 
vedomia, informovanie o kriminalite páchanej mládežou a tiež na mládeži,  
prevenciu viktimácie – rady k aktuálnym problematikám pre žiakov, ako sa 
nestať obeťou trestného činu a iného nezákonného správania,  prevenciu 
drogových závislostí, problematiku obchodovania s ľuďmi, intoleranciu, 
rasizmus a extrémizmus.  

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom  sa snaží promptne 
informovať  širokú verejnosť  o bezpečnostnej situácii v regióne 
prostredníctvom regionálnych médií, ako aj distribúciou propagačných 
materiálov. V prípade výskytu trestnej  činnosti sú oslovovaní prostredníctvom 
listu aj starostovia obcí  so žiadosťou o zverejnenie spracovaného materiálu 
ku konkrétnej problematike v obciach a tiež na informačných tabuliach 
jednotlivých obcí za účelom informovania čo najväčšieho počtu obyvateľov. 

 Okresné riaditeľstvo realizuje dopravno-preventívne akcie s deťmi zamerané 
na zisťovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
vodičmi motorových vozidiel, najmä povinností vodičov voči chodcom, 
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predpísané osvetlenie, používanie bezpečnostných pásov alebo iných 
zadržiavacích zariadení, dodržiavanie ustanovenej rýchlosti jazdy v blízkosti 
školských zariadení.  

 
Preventívne projekty a aktivity, na ktorých okresné riaditeľstvo participuje: 

 Prevenčné dni – v  spolupráci s CPPPaP v Žiari nad Hronom a  sociálnym 
kurátorom z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  každoročne organizujeme na 
základných školách  v našom regióne, ako aj v meste Žiar nad Hronom podujatie, 
v rámci ktorého sú zabezpečované besedy a prednášky  zamerané na zvyšovanie 
právneho vedomia detí a mládeže a tým aj na znižovanie kriminality detí 
a mládeže.    

 Viem, kto som, viem, čo smiem v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad 
Hronom a Mestskou políciou v Žiari nad Hronom realizujeme preventívny projekt, 
v rámci ktorého sú žiaci základných škôl zaujímavou formou a za pomoci 
prezentácie upozorňovaní na nástrahy ulice, kriminalitu detí a mládeže  
a následné riešenie vzniknutých problémov.  

 Polícia známa – neznáma -   v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom 
v Žiari nad Hronom realizujeme uvedený preventívny projekt formou regionálnej 
výtvarnej súťaže a následnej vernisáže. Projekt je finančne podporovaný mestom 
Žiar nad Hronom.  

 Na bicykli bezpečne – súťaž na detskom dopravnom ihrisku realizovaná 
v spolupráci v CVČ Žiar nad Hronom. 

   

 

 

 

 

 

 



PRE ZASADNUTIE  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA  17.03.2017 

 

 

Príloha č.1 Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok – 2017  

 

P.č. Názov aktivity Realizátor aktivity Termín realizácie 

1. MsP 

 

 V priebehu roka 2017 budú vykonané prednášky v Materských, Základných 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. Ozrejmenie významu morálnych a etických hodnôt 

v bežnom živote. Oboznámenie sa s prácou MsP a jej úlohou v meste Žiar nad Hronom. 

 Materské školy – Únos detí, Informácie, ktoré môžu pomôcť, Čo je droga a jej následky 

 1. Stupeň základných škôl – Únos detí, Mám psa, Čo je droga a jej následky, Internet 

 jeho zneužívanie a závislosť, šikana. Práca Mestskej polície. 

 2. stupeň základných škôl – Právne vedomie + VZN mesta ZH, Morálne, Etické hodnoty 

a šikana, Kyberkultúra – zneužívanie soc. sietí, Legálne a nelegálne drogy, Práca 

Mestskej polície. 

 Stredné školy – Obchodovanie s ľuďmi, Legálne a nelegálne drogy, Právne vedomie 

mládeže, VZN mesta Žiar nad Hronom. 

 Klub dôchodcov – Nedám sa oklamať a okradnúť ! Podvody páchané na senioroch. 

 Pokračovanie v kurze sebaobrany pre ženy. 

 

MsP v spolupráci s  

ÚPSVR, ORPZ , CVČ, 

RÚVZ, 

priebežne 

2. 

OSoO 

 Vykonávanie sociálneho poradenstva zameraného na prevenciu sociálne  patologického 

správania  v problémových rodinách v rámci terénnej sociálnej práce. Spolupráca so 

sociálnou kuratelou, MsU OSoO a inými inštitúciami pri riešení a eliminácii problémov 

týkajúcich sa sociálno patologických javov.  

 Prevenčné aktivity pre deti zo ŠZŠ – prednášky o histórii Rómov, plánované rodičovstvo, 

prednášky o postavení človeka v spoločnosti zamerané na odbúravanie stereotypov 

a predsudkov v spolupráci s CPPPaP. 

 Pokračovanie ďalšieho ročníka kultúrneho podujatia ku Dňu Rómov, kladenie vencov 

k pamätníku obetiam II. svet. vojny.  

 Realizácia voľnočasových aktivít s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 

s cieľom efektívneho využitia voľného času detí, ktoré sú ohrozené sociálno 

patologickými javmi.   

 Vianočné pečenie a vianočná kapustnica pre obyvateľov MRK.  

TSP, MsU, UPSVaR, ZŠ 

 

TSP, OR PZ, RUVZ a 

CPPPaP 

 

TSP 

 

TSP 

 

TSP, MsU 

Priebežne podľa 

potreby 

 

Počas šk.r. 

2016/2017 

Mesiac apríl 

 

Počas letných 

prázdnin 

december 
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3. CVČ  Prednášky proti legálnym a nelegálnym drogám, násiliu a vandalstvu, šikane), prednášky 

zamerané na bezpečnosť používania internetu, ochrany vlastných osobných údajov 

a podobne.  

 Prednášky v oblasti zdravej životosprávy a dôležitej úlohy zdravého stravovania v živote 

človeka.  

 Športové podujatia v spolupráci s občianskym združením Zober loptu, nie drogy.  

 Na bicykli bezpečne - súťaž v oblasti bezpečnosti v doprave a detí na cestách.  

 Dlhodobý projekt  „ZDRAVÝ ÚSMEV“ v oblasti dentálnej hygieny v spolupráci so Zubnou 

ambulanciou Dentino. 

Plánované podujatia: 

Viem kto som: 

 1. Anonymita a súkromie na internete 

 2. Násilie a ochrana majetku 

 3. Legálne drogy 

 4. Nelegálne drogy 

 5. Zdravie si chráň 

 6. Fajčenie je prežitok 

 7. Finále a ukončenie súťažnou časťou projektu „Viem kto som“ 

Zober loptu, nie drogy – prevencia prostredníctvom športu 

 1. Futbalový turnaj 

 2. Turnaj v prehadzovanej 

 Deň zdravia 

 Deň žiarskych škôl 

CVČ v spolupráci 

s RÚVZ, PZ SR, MsP,  

koordinátormi prevencie  

ZŠ 

priebežne počas 

roka 2017 

4. 

ORPZ 

 Jazdi bezpečne – zvýšenie právneho vedomia detí, dopravná výchova pre žiakov 4. 
ročníka ZŠ - finančne podporený mestom 

 Moja cesta do školy – preventívny projekt pre deti predškolských tried MŠ zameraný na 
dodržiavanie pravidiel  a  dopravnú výchovu -finančne podporený mestom 

 Póla radí deťom – projekt zameraný na zvyšovanie právneho vedomia detí predškolských 
tried materských škôl a žiakom prvých ročníkov základných škôl.  

 Oliho príbeh -  preventívny projekt pre žiakov  I. stupňa ZŠ zameraný na dodržiavanie 
pravidiel a bezpečnosti pri železničných priecestiach a v okolí železníc. 

 Bezpečná jeseň  života - cieľom projektu je pomáhať  ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá 
si vyžaduje špeciálny prístup  a dohliadať na  jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo 

OR PZ 

 

 

priebežne 

 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 17.03.2017 

 

 

žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb. Realizuje sa formou 
besied spojených s distribúciou propagačných materiálov 

 Detská policajná akadémia – preventívny projekt Policajného zboru adresovaný žiakom 
štvrtých ročníkov základných škôl. Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje 
informácie napr. o Policajnom zbore, jeho úlohách, o rôznych formách závislostí, 
predsudkoch a rasizme, z dopravnej problematiky …), ale najmä preventívnu funkciu 
(poskytuje konkrétne rady deťom,  ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať 
záťažové situácie…). Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi Policajným 
zborom, dieťaťom, školou, rodinou a verejnosťou. 

 Besedy, prednášky a ďalšie aktivity podľa vzniknutej situácie, ako aj podľa požiadaviek 
MŠ, ZŠ, SŠ, klubov seniorov a ďalších subjektov 

5. POS Súťažné výstavy:  

 Polícia známa, neznáma (v spolupráci s OR PZ) Žiar nad Hronom– výtvarná súťaž 7.12. 

2017 –  15.1.2018 

 2. Detské práva v obrazoch – súťaž v rôznych umeleckých technikách (výtvarné techniky, 

foto, koláž   apod.) – výstava 15. Jún – 31. 8. 2017 

Besedy a workshopy:  

 1. Fitnes  pozitíva a nástrahy – cyklus besied – 23. Marec, 19. Apríl, 26. Máj, 6. Jún 2017 

a podľa   požiadaviek škôl 

  Workshopy: 

 2. Obchodovanie s ľuďmi (3 prednášky)– 13. september., 12. október,  9.november 2017 

 3. Spolu závislosti – diagnóza rodičov a rodiny – prednáška s terapeutom  

resocializačného zariadenia -   20. jún 2017 pre pedagógov, rodičov a verejnosť. 

 4. Bol som závislý – stretnutia  pedagógov, študentov a rodičov v rozhovoroch o 

závislostiach a   zdravom spôsobe života.   28, a 29. novembra 2017 

 5. Prednášky podľa požiadavky škôl a prevenčných zamestnancov (Zhubné kulty a sekty) 

 Daj    svojmu životu – výtvarná súťaž zameraná na pozitívne a správne hodnoty života 

 Polícia známa - neznáma– reg. výtvarná súťaž 

 Mestečko PREVENCE – celoročný projekt úseku prevencie pre deti, mládež a dospelých, 

ktorého súčasťou sú besedy, workshopy, prednášky, ktoré idú s momentálnymi tzv. 

´´trendami´´, s ktorými sa stretávame takmer stále a sú cieľovo zamerané na všetky 

vekové skupiny , napr. kyberkultúra, obchodovanie s ľuďmi, utečenci, sex biznis, rôzne 

látkové a nelátkové závislosti a iné. 

 

POS v spol. s OR PZ 

 

 

  

priebežne 
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6. RÚVZ  Deň zdravia 

 Deň zdravého srdca – MOST 

 Akčný plán realizácie národnej protidrogovej stratégie SR  a Svetové a medzinárodné dni 

súvisiace s prevenciou závislostí vyhlásené WHO-(Svetový deň nefajčenia,  Týždeň boja 

proti drogám, a i) 

 Poradenské centrum podpory zdravia 

 Národný program prevencie obezity 

 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR  

 Prednášky a besedy v ZŠ a Stredných školách zamerané na prevenciu proti všetkým 

druhom závislostí 

 Projekt  „Zdravé komunity“ 

 

RÚVZ 

RÚVZ 

RÚVZ, CVČ,mesto ZH,  

Mestská polícia, ORPZ a i 

 

RÚVZ 

RÚVZ 

RÚVZ, , CVČ, MsP, ORPZ 

RÚVZ - Hlavný gestor MZ SR  

RÚVZ, komunitné centrá 

Máj 2016 

september 

Celoročne 

 

 

Celoročne 

celoročne 

celoročne 

 

celoročne 

 

celoročne 

 

 

7. 

CPPPaP 

 Prevenčné dni v ZŠ 

 Besedy MŠ,ZŠ,SŠ 

 Metodické vedenie koordinátorov prevencie a VP ZŠ a SŠ 

 Obchodovanie s ľuďmi ( beseda + prednáška) SŠ 

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

 Násilie na deťoch – Národná stratégia na ochranu detí 

CPPPaP v spolupráci 

s PZ SR, ÚPSVaR,  MÚ 

ZH 

CPPPaP 

CPPPaP 

CPPPaP v spolupráci 

ÚPSVaR, 

marec-máj 2016-

dlhodobý 

priebežne 

priebežne 

dlhodobý 

prev.program 


