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Informácia o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít zameraných na 

prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov v roku 2018. 

    

Problém závislostí a rôznych patologických javov patrí v súčasnom období k vysoko aktuálnym a 

najrozšírenejším medzi deťmi a mládežou. Jeho riešenie je úlohou nielen rodiny, školy a výchovno-

vzdelávacích inštitúcií ale celej spoločnosti . A preto Mesto Žiar nad Hronom každoročne vyčleňuje zo 

svojho rozpočtu  finančné prostriedky na prevenčné aktivity určené na realizáciu činností stanovených 

v Kalendári aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických 

javov. Na začiatku roka sa na základe iniciatívy mesta stretávajú  zástupcovia subjektov, ktoré si 

uvedomujú závažnosť problému, a ktoré sa  zaoberajú prevenciou: závislostí, vyplývajúcich z užívania 

drog a drogových závislostí ako aj iných návykových látok, páchania kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania a ostatných 

ohrození , aby sa dohodli na pravidlách spolupráce.  

Pod pojmom prevencia chápu vopred urobené opatrenie, predchádzajúce zaistenie, včasnú ochranu 

alebo obranu, predchádzanie niečomu a v tomto zmysle aj konanie.  

Aj v roku 2018 bolo 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 

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 . Projekty a 

podujatia sú realizované v úzkej participácii so školami v meste.  

Podstatou činnosti Mesta Žiar nad Hronom v spolupráci so zainteresovanými subjektmi s plnou 

vážnosťou je zamerať svoju činnosť – projekty a podujatia : 

- na deti a žiakov s cieľom ovplyvniť ich správanie, zmeniť ich sociálne normy a vychovať prosociálnu 

osobnosť 

- na pedagogických zamestnancov: 

 prostredníctvom vzdelávania zvýšiť odbornosť pedagogických zamestnancov v oblasti 

prevencie sociálno patologických javov v správaní detí a žiakov škôl a školských zariadení 

- seniorov. 

V Kalendári prevencie boli zahrnuté aj v roku 2018 preventívne aktivity, ktoré organizujú 

spolupracujúce subjekty jednorazovo, alebo priebežne počas celého roka.  

Metódy a formy práce, ktoré spolupracujúce organizácie využívajú s cieľom ovplyvniť správanie detí 

a žiakov sú: 

 rozhovory, ankety, dotazník, 

 vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch, ich zapracovanie 

do    výchovno-vyučovacích plánov, 

 práca v záujmových útvaroch mimo vyučovania, 

 modelové situácie, hranie rolí, 

 sledovanie filmov s protidrogovou tematikou 

 nástenky, plagáty, výstavky, 

 akcie organizované Žiackymi školskými radami, 

 prosociálna činnosť, 
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 monitorovanie správania žiakov, 

 súťaže, športové aktivity, 

 rozhovory s rodičmi, 

 pôsobenie rovesníckych skupín, 

 besedy s odborníkmi /lekár, policajt, psychológ/. 

 

Aktivity sú zverejňované aj v Mestských novinách a vo vysielaní ATV. Okrem aktivít uvedených 

v Kalendári aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických 

javov, každoročne školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom o preventívnych 

aktivitách informujú vo svojich Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti za príslušný školský rok. 

      

Za účelom zabezpečenia bezpečnej cesty žiakov do školy aj v roku 2018 mesto Žiar nad Hronom  

prostredníctvom MsP vydalo poverenia  osobám  oprávneným  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. V septembri  Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Hydro 

Extrusion Slovakia a.s., CVČ ZH, MsKC ZH zorganizovalo podujatie “Buď viditeľný, buď v bezpečí“, 

ktorého cieľom bolo priblížiť  deťom prvých ročníkov ZŠ dôležitosť prevencie v každodennom živote 

doma i v škole a to nielen prostredníctvom  pripravených aktivít  jednotlivých  inštitúcií, ktoré celoročne 

pôsobia v oblasti primárnej prevencie v Žiari nad Hronom, ale aj zabezpečením reflexnej vesty 

a bezpečnostného blikajúceho svetla pre každého prváčika, aby bol vždy viditeľne v bezpečí. 

Podujatie sa zúčastnilo 228 žiakov 1 ročníkov. 

Mesto ako zriaďovateľ škôl a ŠZ  v roku 2018 v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom zorganizovali pre  výchovných poradcov, koordinátorov 

prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, učiteľov a asistentov učiteľov 

základných škôl odborný seminár „MODRINY NA DUŠI“, ktorý sa uskutočnil dňa 2. a 3. júla 2018 

v priestoroch rokovacej sály MsKC Žiar nad Hronom. Vzdelávanie  bolo zamerané na inštitucionálne 

násilie – sekundárna viktimizácia detských obetí násilia – tzn. ako  postupovať v prípadoch podozrenia 

sexuálneho zneužívania detí, postupy učiteľa, odborného zamestnanca, zvýšenie odbornosti  

pedagogických zamestnancov v oblasti tejto prevencie. Jednou z priorít mesta je vzdelávať svojich 

zamestnancov v rámci prevencie sociálnopatologických javov a tak napĺňať uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 24/2014, ktorým bola schválená Národná stratégia na ochranu detí pred 

násilím -  strategický cieľ: Vytvorenie národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného 

na deťoch - úloha č. 1 Úprava koordinácie a úloh subjektov v prípadoch násilia páchaného na deťoch. 

Seminár prebiehal pod  odborným vedením Mgr. Mariany  Kováčovej, ktorá je riaditeľkou Centra 

Slniečko, n.o.. Vo svojej odbornej praxi sa venuje týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, 

obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia. Napomáha 

účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky SR v zmysle zabezpečenia a ochrany 

základných ľudských práv a slobôd. Súčasťou seminára bol metodický film z dielne Centra Slniečko 

"Modriny na duši I " – videoprojekcia  nastavuje zrkadlo a cestu riešenia problematiky násilia., a čo je 

hlavné, rozširuje a utužuje spoluprácu. Účastníci zhodnotili školenie ako prínosné, pričom 

mimoriadne ocenili edukačný prínos využitého filmu.   

 

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 2018 poskytuje predložený 

materiál. Súčasťou materiálu je aj  Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí 

a iných sociálne patologických javov na rok 2019 – príloha č.1. 
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I. Mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti o obyvateľa 

 

     V roku 2018 zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa: dve  terénne   sociálne pracovníčky  

     a dvaja terénni pracovníci vykonali nasledovné aktivity: 

 

Podľa merateľných ukazovateľov a evidencie klientov, s ktorými pracujú, teda od vstupu do NP TSP 

v obciach 1. február r. 2016 až do 14.3.2019 evidujú spolu 655 jednotlivcov, ktorým bola poskytnutá 

intervencia. Ide o jednotlivcov, muži a ženy z MRK, Šašovské Podhradie, ale aj ľudia z mesta ako aj 

mimo nášho mesta. Poskytujú poradenstvo, pomoc a intervenciu všetkým bez rozdielu. Celkový počet 

poskytnutých intervencií za rok 2018 je 2793. Našimi klientmi sú  ľudia bez domova, nezamestnaní, 

navrátilci z výkonu trestu odňatia slobody, závislí na rôznych omamných látkach, sociálne odkázaní, 

zdravotne postihnutí, dôchodcovia, mládež a deti a iní.  
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01/2018     301 19 29 33 45 109 21 33 12 
 

02/2018     248 30 19 39 20 65 7 62 6 
 

03/2018     329 46 18 32 53 139 25 9 7 
 

04/2018     251 24 19 29 24 94 30 27 4 
 

05/2018     313 47 35 35 31 88 13 57 7 
 

06/2018     198 38 29 25 13 74 3 16 0 
 

07/2018     198 29 34 24 21 72 0 12 6 
 

08/2018     201 11 13 26 15 63 6 64 3 
 

09/2018     256 16 38 21 34 68 24 47 8 
 

10/2018     259 15 29 19 52 61 18 54 11 
 

11/2018     270 11 13 44 38 81 13 52 18 
 

12/2018     167 18 20 33 32 34 7 15 8 
 

 

 

Spolupracujú s rôznymi inštitúciami (SPO, UPSVaR, CPP, CPPPaP, asistentkou zdravia, MsP, MsU 

a iné), so základnými a strednými školami a detskými domovmi, či inými sociálnymi zariadeniami. 

V rámci výkonu terénnej sociálnej práce okrem realizácie bežných činností vyplývajúcich z  

každodennej práce realizovali i rôzne iné aktivity, prevenčné prednášky a akcie.  

 

Zápis detí do I. ročníkov – V spolupráci s Školským úradom v Žiari nad Hronom, ktoré nám 

každoročne poskytuje zoznam detí, ktoré sa majú zúčastniť zápisu do I. ročníka na základných 

školách, navštevovali  rodiny v lokalite pod Kortinou a informovali ich o termíne a mieste konania 

zápisu. Návšteva rodín za účelom objasňovania  dôležitosti ich účasti na zápise, vysvetľovanie 

dôsledkov toho, ak by sa na zápis nedostavili. Upozorňovali  rodiny, že na zápis je nutné vziať so 
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sebou OP a RL dieťaťa. Zároveň v súvislosti so zápisom do I. ročníka úzko spolupracovali aj 

s CPPPaP, kde zabezpečovali psychologické vyšetrenia v prípade nutnosti. Následne po zápise do I. 

ročníkov boli niektoré deti preradené do nultého ročníka. S vedením základných škôl spolupracujú 

v prípade nutnosti, ak sa vyskytne akýkoľvek problém s deťmi z nultého ročníka, ale aj vyšších 

ročníkov, ktoré zväčša navštevujú deti z lokality pod Kortínou (neprítomnosť detí na vyučovacom 

procese, problém so zanedbávaním hygieny, problém so všami atď). Tiež  spolupracovali s CPPPaP 

(Centrum pedagogicko-psychologicej poradne a prevencie) pri diagnostikovaní školskej spôsobilosti. S 

CPPPaP spolupracujú aj v rámci prevenčných aktivít, ktoré sa uskutočňujú každoročne na všetkých 

základných školách v našom meste. Tieto aktivity sú zamerané proti vzniku sociálno-patologických 

javov, na zlepšenie medziľudských vzťahov medzi majoritou a minoritou a proti predsudkom.  

Záškoláctvo – Záškoláctvu detí sa venujú dlhodobo, nakoľko tento problém je veľmi vypuklý a dlho 

pretrvávajúci i napriek tomu, že sa intenzívne snažíme o jeho riešenie. Pravidelne monitorujú situáciu 

záškoláctva (počas celého školského roka) najmä u detí, ktoré navštevujú ŠZŠ. Navštevujú rodiny, 

kde sa vyskytuje problém záškoláctva, zisťujú príčiny a následne rodiny upozorňujú na možné 

dôsledky, ktoré  rodinu môžu postihnúť v prípade neriešenia problému. Záškoláctvo je postihnuteľné 

a v rodinách, ktoré ignorujú tento problém – aplikuje sa represívne opatrenie, a to formou odňatím 

prídavkov na deti, ktoré idú cez IOP. V prípade, keď počet neospravedlnených vymeškaných hodín 

presiahne určitú hranicu, rodičia sú trestne stíhaní a v niekoľkých prípadoch sme zaznamenali aj 

výkon trestu odňatia slobody. Rodiny, ktoré majú zavedený inštitút osobitného príjemcu majú 

obmedzený prístup k finančným prostriedkom. Finančné prostriedky, ktoré dostanú cez IOP môžu 

minúť len na nákup základných potravín, a to pod dohľadom sociálneho pracovníka.  

Odpad -  Návštevy rodín, za účelom informovania o novom systéme nakladania s TKO, vedenie 

rozhovorov v rámci skvalitnenia bývania a udržiavania poriadku v okolí svojho obydlia. 

Fetujúce deti v MRK – Jedným zo závažných problémov,  je aj problém s užívaním návykových látok 

(vdychovanie toluénu u mal. detí). Problém s fetovaním zaznamenali už v roku 2012. Od tohto času 

bolo zrealizovali množstvo aktivít na elimináciu a zmiernenie tohto problému. Podarilo sa situáciu na 

určitý čas stabilizovať, avšak nevhodné sociálne prostredie v ktorom deti vyrastajú a žijú ich vracia 

opäť k fetovaniu. Tieto deti nevyužívajú efektívne svoj voľný čas, nemajú možnosť navštevovať rôzne 

záujmové krúžky a to je dôsledok ich konania a závislosti. Z týchto príčin tento problém naďalej 

pretrváva a momentálne je znova veľmi aktuálny. Preto  sa pravidelne realizujú pracovné stretnutia so 

sociálnou kuratelou, vykonávajú sa spoločné šetrenia v rizikových rodinách, spolupracujú na 

umiestnení detí  do ReC, tiež pri hospitalizácii týchto detí, ktorým je odporučená liečba a neustále 

pracujeme s dotknutými rodinami.  

Pomoc rodinám pri finančnom hospodárení – Pravidelne 2x do týždňa sa v priestoroch kancelárie 

stretávajú s rodinami, ktoré majú zavedený inštitút osobitného príjemcu z dôvodu výskytu záškoláctva 

v rodine, prípadne zo sociálnych dôvodov (zanedbávanie starostlivosti o dieťa, zlé hospodárenie 

s finančnými prostriedkami). Realizujú s rodinami intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej 

gramotnosti a poskytujú rodinám poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie 

domácností. Snažia sa rodiny viesť k efektívnemu hospodáreniu s ich finančnými prostriedkami.  

Spolupráca s UPSVaR – Pri výkone terénnej sociálnej práce, boli oslovení  nezamestnanými 

obyvateľmi osady pod Kortínou s požiadavkou o pomoc. Radi by sa zamestnali a keďže je vysoká 

miera nezamestnanosti a nedokážu sa umiestniť na trhu práce z rôznych dôvodov, prejavili 

nezamestnaní záujem o aktivačnú činnosť, ktorou si môžu prilepšiť svoj rodinný rozpočet o aktivačný 

príspevok.  Spolupráca so sociálnou kuratelou ohľadne plánu práce s problémovými rodinami za 

účelom dosiahnutia zlepšenia situácie v rodinách, postupe práci s rodinou, s opatreniami na 

dosiahnutie spoločného cieľa.  

Prevenčné aktivity v spolupráci s CPPPaP – Naďalej sa pokračuje v realizácii prevenčných aktivít 

na ZŠ v spolupráci s CPPPaP. Súčasťou aktivít bola prednáška spojená s hrou, zameranou na 

predsudky, stereotypy, xenofóbiu a rasizmus. So žiakmi deviateho ročníka  realizovali aktivitu 

s názvom „Postavenie človeka v spoločnosti“. Poukazovali sme na faktory, ktoré ovplyvňujú 
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postavenie človeka v spoločnosti a konzultáciou a hravou formou  sa snažili vplývať na názory detí, 

ktoré sú často plné predsudkov a nezdravých postojov voči rôznym menšinovým skupinám. 

Oblasť vzdelávania – Intenzívne pomáhajú deťom končiacim ZŠ s prihláškami na SŠ, alebo s 

prestupom na inú školu. Snažia sa ich motivovať k tomu, aby si ukončili minimálne stredoškolské 

vzdelanie. Pomáhajú im získať štipendiá na štúdium na SŠ. So školami riešia okrem záškoláctva aj 

rôzne iné problémy, ako sú napr. výskyt vší, zdravotné problémy, lekárske vyšetrenia a kontakt s 

rodinou. Riešili  aj problémové správanie mal. detí, narušovanie vyučovacieho procesu a tiež mal. 

dieťa so sklonmi k  sebapoškodzovaniu. 

Vianočná kapustnica – Vianočnú kapustnicu aj v roku 2018  rozdávali tým najchudobnejším a nie len 

kapustnicu. Vďaka darcom, ktorí poskytli pre deti hračky, mohli spríjemniť najmenším krásny vianočný 

čas. Finančne aj tento rok prispel MsU na nákup ingrediencií.  

Deň Rómov – K príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, zorganizovali hudobný sprievod mestom. 

Pripomenuli  si tak udalosť, ktorá zmenila postoj Rómov v spoločnosti . Hlavným zámerom bola 

ukážka rómskej kultúry  širokej verejnosti .   

Monitoring ľudí bez domova – V zimnom období mapovali ľudí bez domova, chceli zistiť ich aktuálny 

stav, počet a zároveň im ponúknuť možnosť umiestnenia v zariadeniach, kde by mohli prežiť počas 

zimného obdobia a neboli tak ohrození na zdraví a živote počas mrazivých dní.  

 

 

Výkon TSP v oblasti hygieny - Mapovanie situácie v  rodinách a stavu podmienok bývania,  za 

účelom motivácie využívania stanice osobnej hygieny a vedenie rozhovorov zameraných na 

zvyšovanie hygienických návykov. Mapovanie stavu v rodinách s maloletými deťmi ohľadne zvýšenia 

ich hygienických návykov a využitia možností sprchovania sa v stanici osobnej hygieny 

prostredníctvom kupónov, ktoré zakúpilo pre CS OZ Únia žien.  Mapovanie situácie v rizikových 

rodinách a stavu podmienok bývania za účelom pripravenosti rodín na zimné obdobie + kontaktovan ie 

príjemcov potravinovej pomoci 

Tvorba KPSS - Spolupráca s MsU pri tvorbe KPSS, účasť na tvorbe komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta, spracovanie materiálu týkajúceho sa sociálnych služieb k tvorbe KPSS, pomoc pri 

identifikácii problémov CS.  

Sociálno - patologické javy  -  Pomoc pri riešení problémov v manželstve, ktoré pretrvávajú už 

dlhšie, ide o manželské spolunažívanie a domáce násilie. Riešili okrem domáceho násilia aj zlé 

medziľudské vzťahy, kde sa snažili intervenovať v pravidelných intervaloch priamo v prirodzenom 

prostredí v dotknutých rodinách. V rámci výkonu TSP riešili problém mal. dieťaťa, ktoré malo žobrať 

pred obchodným domom. Zúčastnili sa pracovnej porady s koordinátorkou Národného projektu 

„Podpora ochrany detí pred násilím“ ohľadne preventívnych aktivít s CS + dohodnutie pracovného 

stretnutia s pracovným tímom.  

Sanácia rodín - Spolupráca s OZ Kľúč, ohľadne sanácie rodín a plánu práce s rodinami, za účelom 

dosiahnutia zlepšenia situácie v rodinách. OZ má za účel podporu plnenia rodičovských práv a 

povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi 

rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.  

Štátne dotácie - Návšteva rodín, za účelom pripomenutia nutnosti vybavenia štátnych dotácií na škol. 

pomôcky a stravu, pomoc rodinám s vypísaním potrebných tlačív. Cieľom je  zabezpečenie podpory 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením. 
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Prehľad zrealizovaných aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne 

patologických javov za rok – 2018 za KC ZH (OSoO) 

 

Nepravidelné aktivity:   

- skupinové:   

Preventívna aktivita – Nástrahy 
Slivestrovskej noci 

04.01.2018 1 OPKC(odborný pracovník) 

Preventívna aktivita – Finančná 
gramotnosť 

08.01.2018 1 OPKC, 1 OGKC (odborný garant) 

Preventívna aktivita – Bezpečnosť na 
ceste 

15.01.2018 1 OPKC 

Preventívna prednáška na rôzne témy 
v KC Jadran 

17.01.2018 1 PKC, ŠZŠ, 1 pracovník UVZ 

Preventívna prednáška fajčenie 18.01.2018 
1 OGKC,1  OPKC, 1 dobrovoľník, 1rodič 
klienta 

Preventívna aktivita – Finančná 
gramotnosť 

19.01.2018 1 OPKC 

Preventívna aktivita zameraná na 
starostlivosť o domáce zviera 

20.7.2016 1OGKC, 2 študentky z EBG 

Preventívna prednáška - Kyberšikana 14.2.2018 1 PKC, 1 Policajný preventista 

Preventívna diskusia na tému fajčenie  21.2.2018 1 OGKC, 1 OPKC 

Preventívna aktivita – Dopravná výchova 22.9.2018 1 OGKC, 1 OPKC 

Preventívna aktivita – Tvorivá eko dielňa 
odpadu 

27.02.2018 1 OGKC, 1 OPKC 

Preventívna diskusia: Anorexia, bulímia, 
predsudky 

08.03.2018 1 OPKC, 1 OGKC, 1dobrovoľník 

Preventívna aktivita – Starostlivosť o 
zdravie 

09.04.2018 1 OGKC 

Preventívna aktivita – Aprílové eko 
súťaže – triedenie odpadu 

13.04.2018 1 OGKC, 1 OPKC 

Preventívna prednáška – Postavenie 
človeka v spoločnosti 

19.04.2018 1 PKC, 1TSP, Cirkevná škola, CPPPaP 

Preventívna aktivita – Jarné upratovanie 
v Bunke KC v osade Pod Kortínou 

19.04.2018 1OPKC 

Preventívna aktivita – Prevencia užívania 
drog 

26.04.2018 
1OPKC, 1OGKC 
 

Preventívna aktivita – Finančná 
gramotnosť, tvorba a nákup pizze 

27.04.2018 
1OPKC 
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Preventívna aktivita – Nebezpečné 
predmety 

12.4.2018 1OPKC 

Preventívna prednáška – Postavenie 
človeka v spoločnosti 

18.05.2018 1PKC, 1TSP, ZŠII., CPPPaP 

Preventívna aktivita – Dopravné ihrisko 22.05.2018 
1PKC, 1OPKC, Centrum voľného času, 
1 policajný preventista 

Preventívna aktivita – Prvá pomoc 24.05.2018 1OGKC, 1dobrovoľník Červený kríž 

Prevencia zameraná na nežiadúce 
správanie detí počas letných prázdnin 

9.7.2018 1 OGKC 

Návšteva detského ihriska – prevencia 
nežiadúceho správania na verejnosti 

9.7.2018 1 OGKC, 1OPKC 

Preventívna aktivita – Finančná 
gramotnosť 

27.08.2018 1PKC 

Preventívna aktivita zameraná na násilie, 
obťažovanie medzi rovesníkmi 
a k dospelým osobám  

6.9.2018 1OGKC 

Návšteva detského ihriska – prevencia 
nežiadúceho správania na verejnosti 

7.9.2018 1 OGKC 

Preventívna aktivita – Poznaj svoje telo – 
Zdravé pľúca. 

10.09.2018 1 OGKC, 1 PKC 

Preventívna aktivita – Čistenie potoka. 12.09.2018 
1 OGKC, 1 OPKC, 15 študentov EBG, 2 
pedagogický dozor 

Prevencia s odborníkom – šikanovanie 
medzi rovesníkmi 

27.09.2018 
1 OGKC, UPSVaR – koordinátor 
ochrany detí pred násilím 

Preventívna aktivita – Návšteva 
dopravného ihriska.  

27.09.2018 1 PKC, 1 OPKC, 1 policajný preventista 

Preventívna aktivita – Opakovanie 
znalostí z dopravného ihriska  

1.10.2018 1OPKC 

Preventívna aktivita – Návšteva DD 
a DSS ( Mesiac úcty k starším) 

26.10.2018 1 PKC, 1 OPKC, DD a DSS 
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Preventívna diskusia – Ako sa zachovať 
v rizikových situáciách. – modelové 
situácie 

8.10.2018 
1 OPKC, UPSVaR – koordinátor 
prevencie ochrany detí pred násilím 

Preventívna aktivita – Návšteva cintorína, 
pamiatka zosnulých 

2.11.2018 1 PKC 

Preventívna aktivita zameraná na 
nevhodné sexuálne správanie 
a obťažovanie maloletých.  

20.11.2018 1 OGKC 

Preventívna aktivita zameraná na 
upratovanie KC spolu s deťmi  

20.11.2018 1 PKC, 1 OGKC 

Prevenčná aktivita zameraná na 
šikanovanie medzi rovesníkmi 

22.11.2018 
1 OGKC, UPSVaR – koordinátor 
prevencie ochrany detí pred násilím 

Preventívna aktivita zameraná na 
upratovanie KC spolu s deťmi 

27.11.2018 1 OGKC, 1 OPKC 

Preventívna aktivita zameraná na 
čistenie Bunky KC z vonkajšej strany 
spolu s deťmi  

19.12.2018 1 OGKC 

Preventívna aktivita zameraná na dobré 
správanie detí počas sviatkov 

27.12.2018 1OGKC 

   

   

- komunitné:   

TEAKWONDO na ŠZŠ – prevencia, 
nácvik sebaobrany 

19.6.2018 1OPKC, 1 PKC, RK, ŠZŠ 

Návšteva Bojníc – prevencia zameraná 
na spoznávanie a chránenie zvierat 

23.8.2018 
1 OKPC, 1 OGKC, 1 PKC, KC Stará 
Kremnička, zrealizované s finančnou 
podporou poslancov Mesta ZH 

Vianočný koncert v KC Stará KREMNIČKA 20.12.2018 
1 OPKC, 1 OGKC, KC Stará Kremnička, 
KC Cinobaňa 

   

Pravidelné aktivity:  
  

Futbalový krúžok pre deti 1x týždenne, jún - september, ihrisko pred Jadranom 

Zmysluplné trávenie voľného času  1x mesacne, Ubytovňa STS  

Nízkoprahový klub 2x mesacne preventívna aktivita, KC ZH 

Klub matiek 1x mesacne preventívna aktivita, sídlisko Jadran 
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II. 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  

Dňa 06.04.2018 pracovníčky oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu (ďalej OPZaVkZ) poskytli 

odborné poradenstvo spojené s meraním krvného tlaku, celkového telesného tuku a BMI na Námestí 

Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom. Tejto aktivite predchádzala medializácia formou rozhlasovej 

relácie, banneru na webovej stránke úradu a článku. O merania TK malo záujem 7 obyvateľov, 

meranie BMI 3 záujemcovia a meranie celkového telesného tuku 9 záujemcov. Okoloidúci ako aj 

osoby, ktoré sa zúčastnili meraní mali predovšetkým záujem o vyšetrenie krvi. Boli informovaní 

a objednaní do základnej poradne zdravia (ďalej zPZ).  Spolu bolo počas aktivít distribuovaných  60 

letákov. 

2. Deň zdravého srdca - MOST 

V roku 2018 bol deň zdravého srdca propagovaný na webovej stránke úradu a na nástenke úradu. 

Meracie stanovište, ako bývalo po minulé roky, nebolo realizované. 

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) 

Pracovníčky oddelenia venujú tejto problematike pozornosť počas celého roku a plnia regionálnu 

prioritu „Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko a zanechá len púšť“ . 

OPZaVkZ už piaty rok aktívne spolupracujú s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Žiari nad Hronom, OR PZ Žiar nad Hronom a pracovníčkami Terénnej a komunitnej 

sociálnej práce mesta Žiar nad Hronom. Problematike prevencie fajčenia sa venovali na 11 ZŠ 

v okrese Žiar nad Hronom, prednášok a besied sa zúčastnilo 277 žiakov a súčasťou bola distribúcia 

zdravotno-výchovného materiálu. Zúčastnili sa 6. ročníka (v meste Žiar nad Hronom) regionálneho 

kola robotickej súťaže „ First lego legue“. Súťažilo 11 tímov, v každom tíme bolo 7 členov zložené zo 

študentov ZŠ a SŠ. Pracovníčky záujemcom ponúkli merania – TK (18), Tukomerom (24), 

Spirometrom (20), Smokerlyzerom (5), BMI (29) Deti mali možnosť si vyskúšať okuliare simulujúce 

opitosť. K dispozícii bol  zdravotno–výchovný materiál, skladačky, model ľudského tela  letáky 

o zdravej výžive; škodlivosti fajčenia, drog a alkoholu a mnohé iné.  Deti riešili rôzne labyrinty, 

z ktorých sa mali možnosť naučiť niečo o zdravom životnom štýle.  

V rámci „Svetového dňa bez tabaku“ boli realizované prednášky na dvoch ZŠ a 2 SOŠ pre 168 

účastníkov, 25 účastníkom bolo realizované meranie prístrojom Smokerlyzer.  

V rámci „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ bolo 

realizovaných 11 prednášok pre 212 žiakov ZŠ a študentov SŠ.  Z toho 8 prednášok bolo venovaných 

149 mladým účastníkom s problematikou prevencie zneužívania alkoholu a 3 prednášky pre 63 
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účastníkov s problematikou drog. Distribuovaných bolo 208 ks letákov s témou drog „Ako zistím, že 

môj kamarát berie drogy“ a „Drogy, radi o nich mlčíme“. S problematikou alkoholu bolo 

distribuovaných 102 ks letákov pod názvom „Alkohol zabíja“ a „Alkoholizmus“. Spolu bolo 

distribuovaných 311 ks letákov. 

V rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ bola na ZŠ realizovaná  interaktívna prednáška 

„Drogy“ spojená s premietaním DVD – „Deti a drogy 1 a 2“. Súčasťou aktivity bola distribúcia 

zdravotno-výchovného materiálu pre zúčastnených 43 žiakov 8 ročníkov. Na SOŠ bola realizovaná  

interaktívna prednáška „Fajčenie“ pre I. a  II. stupeň ZŠ, spojená s premietaním DVD – „Kým stúpa 

dym“ a „Kde bolo tam bolo, fajčenie škodilo“. Súčasťou aktivity bola distribúcia zv materiálu pre 

zúčastnených 50 žiakov.  

V rámci uvedenej aktivity bolo ponúknuté meranie CO v dychu u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer 

u študentov II. stupňa a pedagógov. O meranie prejavilo záujem 5 študentov a 2 pedagógovia. 

V rámci „Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“ bolo realizovaných 9 

interaktívnych prednášok  na 4 stredných školách pre 194 účastníkov spojených s premietnutím DVD  

(7 premietnutí). 

V oblasti predchádzania fajčenia, abúzu alkoholu a drog pracovníčky oddelenia v roku 2018 vykonali 

spolu 49 interaktívnych prednášok pre 956 mladých poslucháčov, vykonali 99 meraní prístrojom 

Smokerlyzer.  

4. Poradenské centrum podpory zdravia (ďalej PCPZ) 

PCPZ pozostáva z činnosti základnej poradne zdravia a špecializovaných nadstavbových 

poradní. 

Základná poradňa: V základnej poradni zdravia bolo vykonaných 186 vyšetrení z toho 67 mužov a 119 

žien. Z uvedeného počtu išlo o základné prvé vyšetrenie v 114 prípadoch (38 mužov, 76 žien), počet 

kontrolných vyšetrení 72 (29 mužov, 43 žien) z počtu 63 opakovane vyšetrených klientov (26 mužov 

a 37 žien). Počet biochemických vyšetrení a meraní: 186 celkový cholesterol, 176  cukor, 182 

triglyceridy,  185 HDL-cholesterol (spolu bolo realizovaných 729 štandardných biochemických 

vyšetrení). Slovalco a.s. zakúpil pre svojich zamestnancov diagnostické prúžky – GPT, Crea a UA – 

spolu bolo vykonaných 92 vyšetrení. 182 x bol meraný celkový tuk prístrojom OMRON, 185 

antropometrických meraní, 184 meraní TK.   

Nadstavbové poradne: 

POPA – vykonáva skupinovou formou v priestoroch telocvične II. ZŠ Štefánika 17 a pravidelne ju 

navštívilo 22 cvičeniek. Cvičenie prebieha 2x týždenne pod vedením kvalifikovanej cvičiteľky. 

POFA – bola dočasne pozastavená 

Poradňu nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku- navštívilo 10 klientov, počet meraní 

krvného tlaku 44.  

Poradňu zdravej výživy: o individuálne poradenstvo neprejavil záujem žiadny klient. 

Poradňa HIV/AIDS -Poradenstvo pre HIV/AIDS využilo 45 klientov, z nich 6 prostredníctvom e mailu, 

39 telefonicky a  29 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 

OPZaVkZ 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. Realizovaných bolo 72 interaktívnych prednášok 

a besied  pre 1248 detí  a 4 pre 23 dospelých. Realizovaných bolo 7 interaktívnych prednášok 

s témou zvýšenia pohybovej aktivity pre 86 mladých účastníkov, 32 prednášok pre 527 mladých  

poslucháčov v oblasti zdravého životného štýlu a ozdraveniu výživy a zlepšeniu pitného režimu bolo 

venovaných 33 prednášok pre 635 mladých účastníkov. Z celkového počtu vyšetrení v PZ (177), 

v rámci ktorých boli zistené zvýšené parametre celkového cholesterolu v krvi – 55 klientov, zvýšené 

hodnoty TG u 25 klientov a vyššie hodnoty BMI index v 55 prípadoch bolo poskytnuté odborné 
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poradenstvo zamerané na úpravu stravovacích návykov, zdravú výživu a zvýšenie pohybovej aktivity. 

Klientom bola odporučená možnosť návštevy nadstavbových poradní (poradňa zdravej výživy a 

znižovania nadváhy, poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity).   

Z analýzy dynamiky zistených parametrov u klientov opakovane vyšetrených v sledovanom roku však 

tak ako v predchádzajúcich rokoch neboli zaznamenané výrazné zmeny v zmysle zlepšenia hodnôt u 

BMI. U cholesterolu u 34,1% klientov boli zaznamenané zlepšené hodnoty, u TG u 71,4% došlo 

k poklesu hodnôt a u HDL cholesterolu nárast hodnôt bol zaznamenaný u 52,4%.  

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 19 interaktívnych 

prednášok pre 385 mladých  poslucháčov, z toho 9 prednášok pri príležitosti „Medzinárodného dňa 

povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“ pre 194 študentov. 

 Pri príležitosti uvedeného dňa pracovníčky oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ v ZH ponúkli možnosť 

realizácie aktivít s predmetnou tematikou 5 stredným školám (ďalej SŠ) a 1 Školskému internátu pri 

SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici v  regióne RÚVZ v ZH. Záujem prejavili 3 SŠ a školský 

internát (z toho 2 SŠ z mesta ZH): 

1/ SOŠOaS v Žiari nad Hronom – 2 interaktívne hodinové prednášky „Vplyv pitia alkoholu počas 

tehotenstva na vývin plodu“ spojená s premietaním DVD (2x) pre 39 účastníkov,  

2/ Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici – 4 interaktívne hodinové prednášky pre 76 účastníkov 

spojené s premietaním DVD (2x), 

3/ Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici – dvojhodinová interaktívna 

prednáška pre 63 účastníkov spojená s premietaním DVD, 

4/ Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Žiari nad Hronom – hodinová interaktívna 

prednáška pre 16 účastníkov spojená s premietaním DVD. 

Problematike fetálneho alkoholového syndrómu bolo spolu venovaných 9 hodín formou interaktívnych 

prednášok, 6x bolo premietnuté DVD pre 194 stredoškolákov. 

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

závislostí v okrese ZH. 

V roku 2018 bolo realizovaných spolu 190 prednášok s rôznorodou tematikou pre 3455 detí 

a mládeže a 104 dospelých. Z tohto počtu  v rámci okresu Žiar nad Hronom 107 prednášok pre 

1987 poslucháčov. Vytvorených bolo 15 vlastných titulov zdravotno - výchovných materiálov (letáky, 

omaľovánky, kartičky a záložky).  

8. Projekt  „Zdravé komunity“ 

Spolupráca s Komunitným centrom v Žiari nad Hronom pokračovala aj v roku 2018. 

17. januára boli pracovníčky na stretnutí v priestoroch Komunitného centra a mali  besedu na tému 

Zdravý životný štýl – 11 účastníkov. 

 

III. Mestská polícia ZH 

 

V rámci primárnej prevencie bolo za rok 2018 vykonaných celkovo 255 prednášok v materských, 

základných a stredných školách v meste Žiar nad Hronom.  V spolupráci s CVČ to bolo 82 prednášok, 

s ORPZ 18 prednášok, s UPSVaR 4 prednášky a RUVZ 12 prednášok 

Mestská polícia sa snaží vplývať na deti už v predškolských zariadenia. Varovať  ich, aby si nebrali od 

cudzích ľudí žiadne sladkosti, nakoľko drogový díler využíva nevedomosť už aj  takýchto malých detí. 

V základných školách sa mestská polícia snaží deťom vysvetliť čo všetko sa môže stať ak budú brať 

drogy a stanú sa závislými. Drogy nie sú nič tajomné. Nemajú nad človekom žiadnu moc, pravda, 

pokiaľ sami nechcú. Polícia rozpráva o ich nebezpečenstve s deťmi otvorene.  Zo začiatku drogovej 

cesty je návrat späť vždy menej bolestný, ako z jej konca.  

Prednášky sú zamerané aj na problém šikany a vo veľkej miere aj chránenie si svojho majetku – 

nedať šancu zlodejom a podvodníkom.   Problémy a nástrahy sociálnych sietí sú tiež témy, ktoré treba 

otvoriť a rozprávať sa čo nie je vhodné zverejňovať a ako súkromné informácie môže niekto zneužiť. 
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Študenti sú oboznamovaní  aj s  prácou MSP a taktiež sú vykonávané ukážky sebaobrany. Prednášky 

sú vykonávané vo všetkých materských, základných a stredných školách v meste Žiar nad Hronom.         

Do viktimačnej prevencie patrí príprava potencionálnej obete na osvojenie a uplatnenie preventívnych 

opatrení čo zabezpečila mestská polícia pokračovaním kurzu sebaobrany pre ženy. Cieľom kurzu bolo 

naučiť cvičenkine základné obranné a útočné techniky, ktoré by mohli v prípade napadnutia použiť. 

Ide aj o psychickú vyrovnanosť a sebadôveru, ktorá určite pomôže riešiť kritickú situáciu. Na kurze sa 

modelovali situácie, ktoré sa ženy učili vyriešiť za pomoci hmatov, chmatov, úderov a kopov 

sebaobrany. Za rok 2018 bolo vykonaných 30 hodín sebaobrany. Cvičilo sa v priestoroch MsKC 

a zúčastnilo sa kurzu 6 žien. 

Témy prednášok : 
Šikana, Obchodovanie s deťmi + drogy, Legálne drogy, Nelegálne drogy, Morálne a etické hodnoty, 
Morálne a etické hodnoty , Extrémizmus, Právne vedomie mládeže, Obchodovanie s ľuďmi - drogy, 
Obchodovanie s ľuďmi, Na ulici bezpečne, Viem kto som, Zák. 219/96 – zákaz požívania 
alkoholických nápojov osobou mladšou ako 18 rokov, Práca MsP.  Nástrahy internetu, Buď viditeľný !  
Buď v bezpečí !, Nestaň sa obeťou podvodu, Anonymita na internete, Drogy a ich následky, Násilie 
a ochrana majetku. 
Počet prednášok za rok 2018 

Mesiac →   

Škola ↓  

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Počet 

prednášok8 

Domov 

dôchodcov 

Ul. SNP  

       4   4 

I. ZŠ  2  9 3 1 1 4 8 4 32 

II.ZŠ 7 3 12 3 5 1 3 4 5 18 61 

IV.ZŠ 6 2 2 4 2 5 1 1 1 2 26 

Špeciálna ZŠ 4 2  2 2   2 1 4 17 

ZŠ s MŠ ZH 8    3 5 9 2 2 4 33 

Gymnázium 2   1 10 3     16 

Súkromná 

obchodná 

akadémia 

 4  6       10 

SSOŠT Dr. 

Jánského  

  4 8       12 

SOŠ obchodu 

a služieb  Ul. 

Jilemnického 

 4    8     12 

Súkromná 

pedagogická 

a soc. 

akadémia 

   3       3 

Klub 

dôchodcov 

      2    2 

MŠ Ul. 

Rudenkovej 1 

        2  2 

MŠ  Ul.  A. 

Kmeťa 11 

     4     4 

MŠ  Ul. 

Kmeťa 17 

     5     5 

MŠ  Ul. Dr. 

Janského  8 

       4   4 
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IV. Centrum voľného času ZH 

 

Centrum voľného času sa v roku 2018 podieľalo na realizácii nasledovných aktivít v oblasti prevencie: 

 Viem kto som. Cyklus interaktívnych prednášok rozdelený podľa tém, pre žiakov šiestych 
ročníkov. Obsahuje: Anonymita a súkromie na internete, Násilie a ochrana majetku, Legálne 
drogy a nelegálne drogy, Zdravie si chráň, Extrémizmus, Na ulici bez nehody. 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. 

 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. 

o deti     195 
o dospelí     20 

 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. 

o deti     195 
o dospelí     24 

 Legálne a nelegálne 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. Vyšší počet detí spôsobil fakt, že časť prednášok 
bola v minulom školskom roku v decembri a časť v januári. Prednášky v oblasti legálnych 
a nelegálnych drog prebiehajú v ten istý deň, preto je počet žiakov rovnaký. 

o deti     192 
o dospelí     20 

 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. Vyšší počet detí 
spôsobil fakt, že časť prednášok bola v minulom školskom roku v decembri a časť v januári. 
Prednášky v oblasti legálnych a nelegálnych drog prebiehajú v ten istý deň, preto je počet 
žiakov rovnaký. 

o deti   72 
o dospelí     8 

 Extrémizmus. Stále aktuálnejšia téma o rasovej, či náboženskej znášanlivosti, zaoberajúca 
sa nielen dlhodobými problémami ľudského spolunažívania, ale aj tými aktuálnymi. Čo sú to 
totalitné režimy? Prečo je zložité spolužitie majoritnej spoločnosti s minoritnou skupinou, 
rešpekt medzi náboženstvami, problematika imigrácie. Budeme hľadať význam slova 

MS Ul. M. R. 

Štefánika 23 

      6    6 

MS Ul.  

Rázusova 6 

      2     

Komunitné 

centrum 

  4        4 

Prednášky 

spolu 

27 17 22 28 33 32 24 21 19 32 255 
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extrémizmus a naznačíme prečo je dôležité neprekročiť hranicu, ktorá vymedzuje 
extrémizmus. 

o deti 168 
o dospelí   20 

 Zdravie si chráň. Predposlednou 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. 

o deti 186 
o dospelí   22 

 Na ulici bez nehody. Cyklus bol uzavretý besedami zameranými na bezpečnosť detí pri 
pohybe na cestách, parkoviskách, na bicykloch alebo korčuliach. Čo sledovať keď 
prechádzajú cez cestu, ako sa pohybovať aby sa vyhli nehodám, čo urobiť ak sa stanú 
účastníkmi alebo svedkami nehody a množstvo ďalších informácii z pohľadu bezpečnosti 
v doprave. 

o deti 186 
o dospelí   22 

 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. 

o deti    16 
o dospelí     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 vplývajúcej na vznik zubného 
kazu, alebo o správnom používaní pomôcok dentálnej hygieny. 

o deti           1238 
o dospelí  151 

 Viem kto som (školské kolá). Školské kolá súťaže pre žiakov, ktorí absolvovali cyklus Viem 
kto som o postup do mestského kola. V ďalšom školskom roku sú školské kolá opäť zaradené 
do plánu tohto cyklu. 

o deti                 136 
o dospelí   12 

 Viem kto som. Záverečná súťaž pre žiakov, ktorí absolvovali cyklus Viem kto som. V tomto 
školskom roku sa neuskutočnili školské kolá na jednotlivých školách, uskutočnilo sa iba 
mestské kolo súťaže. V ďalšom školskom roku sú školské kolá opäť zaradené do plánu tohto 
cyklu. 

o deti                   27 
o dospelí    3 

 
V. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v ZH 

 

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

vlastné preventívne projekty v meste Žiar nad Hronom:      

 Celoslovenské a celokrajské  projekty:    

 Detská policajná akadémia - primárna prevencia, zvyšovanie právneho vedomia, 
preventívny projekt Policajného zboru adresovaný žiakom piatych a šiestych 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. 
Projekt je realizovaný počas školského roka príp. polroka počas 5 stretnutí.  
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 Póla radí deťom – projekt je zameraný na zvyšovanie právneho vedomia formou aktívneho 

sociálneho učenia. Pri realizácii tohto  projektu je k dispozícii pracovný zošit, videá, ukážka 
pracovných pomôcok využívaných pri výkone štátnej služby. Projekt je určený  pre deti 
predškolských tried MŠ a  žiakov 1. tried 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. Je určený pre žiakov I. stupňa ZŠ.  

 Snehulienka tak trochu ináč - prostredníctvom DVD je s deťmi preberaná problematika 
bezpečnosti doma aj na ulici, ako aj spôsob komunikácie a správania sa pri stretnutí s cudzími 
ľuďmi. Cieľom projektu je prevencia pred nežiaducimi javmi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 
zdravý vývin dieťaťa. Prostredníctvom rozprávky sú deti upozornené na závažnosť témy 
„unesené, stratené a odídené deti“. Zároveň je deťom vysvetlené, ako sa správať v krízovej 
situácii. Projekt je určený pre deti  MŠ a žiakov 1. tried ZŠ. 

 
Ďalšie preventívne aktivity:  

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

 Jazdi bezpečne – projekt je určený pre žiakov 3. 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. Adresátom sú žiaci ZŠ. 

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

 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. Aktivita je spojená s  
distribúciou letákov. 

 Podvody na senioroch - informovanie seniorov o tom, ako sa nestať obeťou trestných 
činov, prevencia viktimácie. 

 Extrémizmus – prednášky zamerané na priblíženie problematiky extrémizmu, vysvetlenie 
pojmu a druhov extrémizmu,  nahliadnutie do histórie,  oboznámenie s druhmi trestných 
činov proti mieru a ľudskosti a s výškou trestných sadzieb. Prednášky sú realizované 
prostredníctvom powerpointovej prezentácie a sú doplnené premietnutím krátkych filmov. 
Určené pre žiakov II. stupňa ZŠ – od 7. ročníka a žiakov SŠ. 

 Obchodovanie s ľuďmi – problematika sa venuje priblíženiu trestných činov spojených 
s obchodovaním s ľuďmi, deťmi a pozbavením osobnej slobody, ako aj samotného  
procesu obchodovania s ľuďmi. Aktivita je realizovaná prostredníctvom prezentácie. 
Zároveň je spojená s premietnutím filmu k problematike, v ktorom sú zaznamenané 
autentické výpovede obetí obchodovania s ľuďmi. Je určená najmä pre žiakov stredných 
škôl, ktorí rozmýšľajú nad vycestovaním do cudziny po ukončení štúdia, ale aj pre žiakov 
8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sa hlásia do škôl, ktoré majú počas štúdia prax v zahraničí.  

 Šikanovanie/kyberšikanovanie – aktivity sú realizované vo všetkých vekových 
skupinách.  Cieľom je priblížiť deťom pojem násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie, čo 
robiť v prípade, že sme svedkom takéhoto konania, čo si všímať, na koho sa obrátiť. 
Zároveň je cieľom aktivity vyzdvihnúť pozitívnosť priateľstva. 

 Trestno-právna zodpovednosť – počas tejto aktivity je žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ 
a žiakom SŠ vysvetlený pojem priestupok a trestný čin, druhy priestupkov, výška pokút 
resp. tresty hroziace pri ich spáchaní mladistvými páchateľmi, najčastejšie druhy trestných 
činov, či poľahčujúce okolnosti.  

 Drogy a drogová závislosť – počas tejto aktivity je žiakom vysvetlená problematika 
užívania tak legálnych, ako aj nelegálnych drog, vysvetlenie základných pojmov, vplyvu 
na zdravie, trestno-právna rovina. Aktivita je spojená buď s premietaním krátkych 
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reportáží, filmov alebo priamymi ukážkami vyhľadávania omamných a psychotropných 
látok služobným psom. Aktivita je určená pre všetky vekové kategórie, pričom spôsob 
a druh poskytnutých informácií je vždy prispôsobený danej vekovej kategórii.  

 Čo sa týka ďalších aktivít, na základe požiadania zo strany materských, základných a 
stredných škôl  sú realizované besedy a prednášky k rôznym problematikám. Taktiež sa  
zúčastňujeme  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 promtne 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, 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 prebiehal 
v roku 2018 už 14. ročník tohto projektu. Jedná sa regionálnu výtvarnú súťaž určenú pre deti 
materských škôl, základných škôl, ako aj špeciálnych základných škôl  z celého regiónu. 
V roku 2018 bolo do súťaže zapojených 6 materských škôl, 12 základných škôl, 1 špeciálna 
základná škola a 1 detský domov. Súťaže sa zúčastnilo 135 detí, čo svedčí o pozitívnej 
spätnej väzbe projektu a zároveň možno konštatovať, že boli naplnené ciele projektu. 
Z doručených prác  boli odbornou komisiou určení víťazi podľa  jednotlivých kategórií. 
Slávnostné vyhodnotenie bolo zabezpečené na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 
v Žiari nad Hronom, kde boli víťazom odovzdané ceny aj diplomy. Pre všetky prítomné deti bol  
pripravený zaujímavý program informujúci o činnosti polície. Projekt je finančne podporovaný 
mestom Žiar nad Hronom.  

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

 Slovenský Červený kríž - bezpečnostno-preventívna akcia, ktorá sa uskutočnila formou 
účasti zložiek Červeného kríža na činnosti hliadky Policajného zboru vykonávajúcej kontrolu 
v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Kontrola bola zameraná najmä         
na preverovanie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z poskytovania prvej pomoci 
pri zraneniach vyskytujúcich sa v súvislosti s cestnou premávkou.  Z praktického overovania 
poskytovania prvej pomoci boli vodiči preskúšaní z: preverenia vedomia, preverenia 
základných životných funkcií, uvoľnenia dýchacích ciest, resuscitácie a zastavenia krvácania. 
Najmenej vodiči uspeli pri resuscitovaní. 
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VI. BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 

 

Sociálno-patologické javy sú chápané ako súbor negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v každej 

spoločnosti, niektorí autori medzi negatívne javy zaraďujú: kriminalitu, látkové a nelátkové závislosti, 

sebevražednosť, chudobu, šikanu, anorexiu, prijímanie  rôznych filozofií z oblasti zhubných kultov a 

siekt  a pod.  

Základná myšlienka  v oblasti primárnej prevencie v tomto smere je: aby „ľudia mali čo robiť vo 

voľnom čase“ a nemenej dôležitým faktom je aj to,  aby  občania mali dostatok potrebných  informácii 

v rámci neformálneho vzdelávania. 

Patologické javy sa vyskytujú v každej vekovej kategórii, nielen u detí a mládeže.  Patologické 

správanie sa vyskytuje aj u dospelých a seniorov. 

Medzi organizácie, ktoré profesionálne pôsobia v oblasti  voľného času patrí aj Pohronské osvetové 

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

sa komplexne zaoberajú voľným časom detí, mládeže, a seniorov, pri skvalitňovaní života všetkých 

dospelých  obyvateľov mesta a regiónu.                                                                                                                                                        

V oblasti záujmových umeleckých aktivít organizuje POS  rôzne vzdelávacie podujatia, ktoré 

pripravujú pedagógov, ale aj vyspelých vedúcich amatérskych kolektívov záujmovej umeleckej činnosti 

na prácu s deťmi, mládežou    vo voľnom čase 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 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 obyvateľom mesta Žiar nad Hronom.  

 

Niektoré vybrané podujatia POS sú základom primárnej prevencie, detí, mládeže a dospelých  vo 

voľnom čase. Ide o profesionálne organizované voľnočasové aktivity. O aktivitách a obsahu činnosti 

podrobne hovorí Plán práce a činnosti POS a Vyhodnotenie činnosti za rok 2018. 

  FITTNES POZITÍVA / NEGATÍVA -  workshopy sa konali dňa  5. mája a  6. Júna 2018 na 

Strednej odbornej škole v Žarnovici a na stredných školách v Banskej Štiavnici – 3x. 

Lektorkou pre workshopy bola Mgr.  Matoušeková Miroslava – fitness trénerka. Témou 

workshopov boli nástrahy fitness a zneužívanie anabolík. Študenti boli oboznámení ako 

správne pristupovať k fitness aby cvičenie nemalo negatívny dopad na ich fyzické zdravie. 

Študenti prejavili o praktické ukážky veľký záujem a sami si vyskúšali jednotlivé cviky.  

Dôležitou témou pre mládež bolo aj zneužívanie anabolík, ktoré sa aj prostredníctvom 

internetu a túžby mladých ľudí byť atraktívny, zneužíva na distribúciu zakázaných a pre mladý 

organizmus škodlivých anabolík.                                                                                                                                                                     

 POLÍCIA  ZNÁMA / NEZNÁMA  - 14. ročník regionálnej výtvarnej súťaže sa konal dňa  

4.12.2018 vo vestibule Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom. 

Spoluorganizátorom súťaže bolo OR PZ v  Žiari nad Hronom. Cieľom  súťaže bolo výtvarným 

prejavom dokumentovať a popularizovať činnosť polície. Rôznymi formami a výrazovými 

prostriedkami výtvarného umenia vyjadriť svoj názor a postoj k spoločensky negatívnym 

javom. Priblíženie pracovných postupov policajného zboru a predstava detí o policajtoch a ich 

práci.Do súťaže bolo zaslaných  280  prác z celého regiónu a ocenených bolo 30 súťažiacich. 

Výsledkom súťaže bola výstava prác v priestoroch OR PZ v Žiari nad Hronom, ktorá trvala od 

04.12.2018 do 31.januára 2019.  

 OBCHODOVANIE s ĽUĎMI – beseda sa konala 17.10.2018 v Pohronskom osvetovom 

stredisku v Žiari nad Hronom. Cieľom besedy bolo informovať žiakov a študentov o možných 

rizikách a prevencie v oblasti obchodu s ľuďmi a upozorniť ich na aké organizácie sa môžu 

v prípade potreby obrátiť. Besedu viedla kpt. Ing. Silvia Filusová a zúčastnilo sa na nej 130 

študentov.  
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   AIDS fakty/mýty – beseda sa konala dňa  12.09.2018 v Pohronskom osvetovom stredisku 

v Žiari nad Hronom, podujatie organizované s OZ Červená stužka.      

 V rámci primárnej prevencie Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom pripravilo 
v roku 2018 vyše 250 podujatí pre všetky vekové kategórie – súťaží, prehliadok, festivalov, 
tvorivých dielní, školení, workshopov, metodiky, inštruktáží a pod. 
Pohronské osvetové stredisko v rámci primárnej prevencie prináša aj nové témy, ktoré 
v rámci mesta úspešne rozvíjajú a je o ne záujem. 

Príkladná spolupráca  je so subjektmi v meste Žiar nad Hronom CVČ, MŠ, ZŠ, Špeciálna škola, ZŠ 

s MŠ Š. Moysesa, SŠ, ZUŠ, Domov sociálnej starostlivosti, Mestský úrad – Školský úrad a odbor 

starostlivosti o obyvateľa, Mestská polícia OR PZ, OÚP,  Doména, MsKC, OHaP, RÚVZ, Mestská 

televízia ATW, Mestské noviny a iné.                               
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Príloha č.1 Kalendár aktivít 1zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok – 2019  

 

                                                 
1  

P.č. Názov aktivity Realizátor aktivity Termín realizácie 

1. MsP 

 

 V priebehu roka 2019 budú vykonané ako každý rok 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. Informácie o obchodovaní 

s ľuďmi a prevencia pred týmto obchodom. 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 ! 

 Pokračovať v kurze sebaobrany pre ženy 

MsP v spolupráci s  ÚPSVR, 

ORPZ , CVČ, RÚVZ, 

priebežne 

2. 

OSoO 

 Vykonávanie osvety a sociálneho poradenstva zameraného na prevenciu sociálne  

patologického správania, v rámci výkonu TSP v spolupráci so sociálnou kuratelou a s 

ďalšími subjektmi (asistentka zdravia, pracovníci KC, základné školy, CPPPaP – 

prednášky na školách).  

 Pravidelný monitoring záškoláctva, jeho riešenie a pohovor s rodinami.  

 Pravidelné poradenstvo pri vedení finančnej gramotnosti a celkového hospodárenia 

v domácnosti, ktoré bude zamerané hlavne na rodiny, ktoré majú zavedený IOP zo 

sociálnych dôvodov.  

 Výkon aktivít zameraných na CS, na zlepšenie ich celkovej sociálnej situácie ako aj 

na ich prostredie, v ktorom žijú. Zapájanie CS do tohto procesu a spolupráca s 

doterajšími subjektmi. 

TSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 25.04.2019 

 

 Komunitné centrum – Pravidelné aktivity, v priebehu roka 2019 budú realizované tieto 

pravidelné aktivity: 

 Nízkoprah klub, 2x mesačne  

 Klub matiek, 1x mesačne 

 Zmysluplné trávenie voľného času STS, 1x mesačne 

pracovníci KC ZH 

 

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

V školskom roku 2018/2019 pokračujeme v cykle prednášok v základných zameraných na 

bezpečné používanie internetu, ochranu svojho majetku, prevenciu proti drogám, prednášky 

v oblasti zdravého životného štýlu. V tomto roku sme pridali do cyklu aj prednášky 

o extrémizme a bezpečnosti pohybu na cestných komunikáciách. V projekte budeme 

pokračovať aj naďalej. 

1. Viem kto som:    - Anonymita a súkromie na internete 

                           - Násilie a ochrana majetku 

                           - Nelegálne drogy 

                           - Extrémizmus 

                           - Zdravie si chráň 

                           - Na ulici bez nehody 

2. Zober loptu nie drogy. Prehadzovaná 

3. Zdravý úsmev 

4. Turnaj v „Človeče nehnevaj sa“ 

5. Na bicykli bezpečne 

     6.     Viem kto som. Záverečná súťaž – spatná väzba na vzdelávací cyklus 

CVČ v spolupráci s  ÚPSVR, 

ORPZ, MsP, RÚVZ, OZ 

ZLND 

priebežne počas 

roka 2019 

4. 

ORPZ 

 Detská policajná akadémia – preventívny projekt Policajného zboru adresovaný 

žiakom piatych a šiestych 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. 

 Jazdi bezpečne – zvýšenie právneho vedomia detí, dopravná výchova pre žiakov 3. 

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 

OR PZ 

 

 

priebežne 
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 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 1., 2. a 3 ročníka 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 žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb. 

Realizuje sa formou besied spojených s distribúciou propagačných materiálov 

 Besedy, prednášky a ďalšie aktivity na témy: „Obchodovanie s ľuďmi“, 

„Trestnoprávna zodpovednosť“, „Extrémizmus“, „Sexuálne násilie“, „Bezpečnosť 

cestnej premávky“, „Drogy – legálne, nelegálne“, „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ - 

podľa vzniknutej situácie, ako aj podľa požiadaviek MŠ, ZŠ, SŠ, klubov seniorov, 

komunitného centra  a ďalších subjektov. 

5. POS  MOZAIKA DETSKÝCH PRÁV – regionálna výtvarná  súťaž zameraná na práva detí  

k 30. výročiu  skrátenej úpravy Kódexu detských práv, tak ako ich prijalo Valné 

zhromaždenie OSN v roku 1989 

 POLÍCIA ZNÁMA – NEZNÁMA – regionálna výtvarná súťaž v spolupráci s OR PZ 

v ZH 

 SVET  FITNESS- workshop vedený licencovanou  lektorkou kulturistiky pre študentov 

stredných škôl 

 DÁM VÝZVU  SEBE  - interaktívny workshop cez metódu zážitkového učenia 

k prevencii sociálno – patologických javov v spolupráci s  por. JUDr. Annou  

Holečkovou a koordinátorkou ochrany detí pred násilím pani Mgr. Martinou Adeline 

Kocúrovou                                                                                                                    

 KRÍZA STREDNÉHO VEKU AKO PRÍLEŽITOSŤ K OSOBNÉMU RASTU – 

motivačná beseda pre verejnosť 

 PRÍČINY  AGRESIVITY DETÍ A KONŠTRUKTÍVNE ZVLÁDANIE KONFLIKTOV 

V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ –  seminár pre učiteľov, výchovných poradcov 

a verejnosť 

 KOBERČEK MIERU – osvedčené riešenie konfliktov podľa Montessori, beseda pre 

veřejnost 

 Primárna prevencia: súťaže, prehliadky, festivaly v oblasti ZUČ 

             Deň tanca (Žiar nad Hronom) pre neregistrované tanečné zoskupenia pôsobiace  

POS ZH 

 

 

POS ZH, ORPZ ZH 

 

POS ZH 

 

POS ZH, OR PZ, Mgr. 

Martina Adeline Kocúrová – 

koordinátorka ochrany detí 

pred mládežou 

POS ZH 

 

POS ZH 

 

 

POS ZH  

06.06.2019 

 

 

04.12.2019 

 

Priebežne 7X 

podľa požiadaviek 

škôl 

11.06.2019 

 

 

Sept. 2019                                           

 

Okt. 2019 

 

Nov. 2019 
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pri CVČ, MŠ, SŠ, KD, a iných zriaďovateľoch voľno časové aktivity (regionálna 

prehliadka), Deň tanca (krajská prehliadka), Deň tanca – celoslovenská prehliadka) 

Oblasť folklóru (podujatia organizované  v Žiari nad Hronom) – Červené jablko, Tancuj, 

tancuj – speváci ľudových piesní a tanečníci 

Mládež spieva (Žiar nad Hronom)– regionálna prehliadka zborového spevu detí a mládeže 

Tak píšem ja (Žiar nad Hronom)– celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe detí a mládeže 

Letné inšpirácie – tvorivé dielne počas letných prázdnin a mnoho ďalších podujatí pre 

vyplnenie voľného času detí a mládeže 

 

Ciele a obsah činností v roku 2019:  Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom 

– v rámci primárnej prevencie za zameriava na organizovanie voľného času detí a mládeže, 

skvalitňovanie práce so súbormi, motivácia k činnosti, reprezentácia regiónu a mesta. POS 

poskytuje inštruktáže a metodiku, podnecuje a získava dospelých vedúcich pre všetky oblasti 

záujmovej umeleckej činnosti – tanec, divadlo, umelecký prednes, divadlo, fotografia, film, 

hudba, spev, literárna tvorba, výtvarné činnosti a pod.   

Primárna cieľová skupina dospelí -  vedúci, ktorí pracujú vo voľnom čase s deťmi a mládežou. 

 

6. RÚVZ  Deň zdravia 

 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 

 Národný  akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na  roky 2017-2020 

 Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu 2019“ 

RÚVZ 

RÚVZ, CVČ,mesto ZH,  

Mestská polícia, ORPZ a i. 

 

RÚVZ 

RÚVZ 

RÚVZ, RÚVZ, CVČ, Mestská 

polícia, ORPZ 

 

 

RÚVZ 

RÚVZ, ŠÚ  

 

7.4. 2019 

 

Celoročne 

 

Celoročne 

celoročne 

celoročne 

celoročne 

 

 

celoročne 

marec-jún 
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7. 

CPPPaP 

 Prevenčné dni v ZŠ 

 

 Preventívny program pre predškolákov „Aby sme si rozumeli“ 

 Besedy MŠ, ZŠ, SŠ 

 Metodické vedenie koordinátorov prevencie a výchovných poradcov ZŠ a SŠ 

 Riziká práce v zahraničí - obchodovanie s ľuďmi (beseda + prednáška) pre žiakov SŠ 

 Rovesnícke skupiny (aktivisti zdravého životného štýlu) - 7., 8., 9. ročník ZŠ 

 Násilie na deťoch – Národná stratégia na ochranu detí-  prac. stretnutia 

CPPPaP v spolupráci s PZ 

SR, ÚPSVaR,  MÚ ZH 

CPPPaP 

CPPPaP 

CPPPaP 

CPPPaP v spolupráci 

ÚPSVaR , 

apríl -máj 2019 

dlhodobý program 

február-máj 2019 

priebežne 

priebežne 

podľa záujmu škôl 

dlhodobý 

prev.program 

priebežne 


