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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 2015 

    

Mesto Žiar nad Hronom  v rámci svojich kompetencií v sociálnej oblasti aktívne 

pristupuje k riešeniu prevencie závislostí a iných sociálne patologických javov. 

S pomocou odborných inštitúcií prispieva k zabezpečeniu realizácie podujatí,  cieľom 

ktorých je objektívna informovanosť deti, žiakov ale aj dospelých  a  vybudovanie 

odmietavého postoja voči drogám, alkoholu a iných závislostí. Aj v roku 2015 

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. Projekty a podujatia sú 

realizované v úzkej participácii so školami v meste: 

1. v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012-2016: 

 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na 

miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

 zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete, 

 využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk. 

V ŠkVP sú zapracované témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti 

muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie 

2. v zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja 

životných  podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 –2020, ktorý bol 

schválený Uznesením vlády SR č. 25 zo dňa 15. januára 2014: 

 šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
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 zamerať školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie, rôznorodosti, 

rovného zaobchádzania s každou ľudskou bytosťou 

 podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do 

projektov a súťaží s environmentálnym zameraním 

3. v zmysle Stratégie prevencie  kriminality realizovať projekty a aktivity: 

 prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality 

a záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na 

podporu právneho vedomia detí a žiakov  

4. v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality s dôrazom na 

selektívnu prevenciu (najmä odborné intervencie pre rizikové deti) a preventívne 

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. 

V roku 2015 mesto Žiar nad Hronom za účelom naplnenia programu zameraného na 

zlepšenie životného štýlu uskutočnilo Deň dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojilo 

v kooperácií so spoločnosťou Slovalco, a.s. . Touto aktivitou zúčastnení 

demonštrovali zodpovedný prístup k nášmu mestu.  Spoločnými silami 

a dobrovoľníckou prácou sme prispeli k údržbe prvkov občianskej vybavenosti na 

verejných priestranstvách a doplnení zeleň v meste a tým zlepšenia životného štýlu v 

meste.  

ZA účelom zabezpečenia bezpečnej cesty žiakov do školy 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 areálu 

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 2015 poskytuje predložený materiál. Súčasťou materiálu je aj  Kalendár 

aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických 

javov na rok 2016 – príloha č.1. 
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1. Mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti o obyvateľa 

 

     V roku 2015 zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa, konkrétne terénn 

     i sociálni pracovníci (ďalej TSP) so svojimi asistentmi, vykonali nasledovné  

     aktivity: 

 Vykonávanie sociálneho poradenstva zameraného na     prevenciu sociálne    

patologického správania a osvety (TSP v spolupráci so sociálnou kuratelou a 

spolu s ďalšími zainteresovanými subjektmi – OZ Kľúč), cieľom  bolo nájsť 

optimálne riešenie pri vzniknutých problémoch v sociálne slabých a 

problémových rodinách: TSP sa viackrát  zúčastnili 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 tomto stretnutí sa stanovili návrhy, ciele a úlohy na elimináciu 

problémov (realizácia 3x ročne, bez finančnej podpory). 

 V spolupráci s ŠÚ na MsU, sa  zamerali na sociálne slabé rodiny, ktoré majú 

deti v predškolskom veku, a ktoré by mali nastúpiť do školských lavíc od 

septembra 2015. Podľa zoznamu detí viackrát navštívili rodiny a informovali  

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

dlhodobejšiu komunikáciu a celkovú soc. 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 deti zo ŠZŠ II. stupeň. V rámci kontinuálnych prevenčných  

aktivít terénni soc. pracovníci v spolupráci s policajnou preventistkou kpt. J. 

Šmondrkovou realizovali prednášku zameranú na motiváciu detí z 

málopodnetného sociálneho prostredia, kde ako príklad boli predstavené 

známe rómske osobnosti.  Prednáška sa uskutočnila v mestskej obývačke. 

(3x, bez finančnej podpory). 

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

podpory)  

 V mesiaci január 2015 bola vyhlásená zbierka šatstva, vybavenia domácnosti 

a potravín pre rodiny zo Šašovského Podhradia, ktoré vyhoreli.  

 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). 

 Výkon intervencií zameraných na zvyšovanie ekonom. gramotnosti 

a poskytovanie rodinám poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ich ekonom. 
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situácie, vedenie  k efektívnemu finan. hospodáreniu + v rámci IOP sprievody 

pri nákupoch potravín.  

 Na základe zadanej úlohy TSP problém s obyvateľmi Šašova, ktorí svojim 

nežiaducim správaním  narúšajú spolunažívanie s ostatným obyvateľstvom 

lokality. Účasť na stretnutí s vedením mesta ZH a obyvateľmi Šašova.   

 V spolupráci s regionálnym koordinátorom projektu Zdravé Komunity 

a pracovníkmi KC, počas letných prázdnin  TSP organizovali v osade pod 

Kortínou provizórne letné kino. Deťom a rodičom  premietali osvetový film proti 

drogám, v ktorom sa predstavili tri výrazne postavy rómskej spoločnosti 

hudobník Ján Berky Mrenica, kulturista Adam Cibuľa a reper Rytmus (1x bez 

finančnej podpory).  

 V spolupráci s MsKC počas letných prázdnin organizovali interaktívne a 

výchovno – zábavné vystúpenie škriatkov Lola a Piškóta pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Zábavné vystúpenie sa konalo v Pohronskom 

osvetovom stredisku (1x bez finančnej podpory). 

 Dňa 24.4.2015 o 14. hod. v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom, terénni 

sociálni pracovníci zorganizovali nultý ročník kultúrneho podujatia pri 

príležitosti Medzinárodného dňa Rómov s názvom: „Čo mi chceš povedať?“. 

Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na významné rómske osobnosti, ktoré 

by mohli byť pozitívnym vzorom pre širokú verejnosť, priblížiť verejnosti 

rómsku históriu, kultúru a jej tradície, gastronómiu a zároveň cieľom akcie bolo 

aj odbúravanie stereotypov a predsudkov, zmiernenie napätia medzi minoritou 

a majoritou (1x s finančnou podporou mesta ZH vo výške cca.200 €).  

 Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov TSP spolu s deťmi so ŠZŠ a ich p. 

učiteľkami, navštívili pamätník venovaný rómskym obetiam z druhej svetovej 

vojny, ktorí zahynuli rukou fašistov. Spolu s pracovníkmi KC položili na 

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

objasnili prečo a za akých okolností vznikol 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 cca. 10 €). 

 V mesiaci december 2015 v spolupráci s CVČ získali finančné prostriedky 

z kalendára prevenčných aktivít, aby mohli zorganizovať aktivity, ako vianočné 

pečenie pre deti zo ŠZŠ, dievčatá z II. stupňa, predškolská príprava 

a prednáška o plánovanom rodičovstve pre deti zo ŠZŠ. Z finančných 

prostriedkov, ktoré získali, zakúpili ingrediencie na pečenie, hygienické balíčky 

pre účastníkov prednášky a taktiež materiál na predškolskú prípravu detí  (1x 

finančná podpora 100 €).  

 Tak ako každý rok, aj v roku 2015  za pomoci MsU zorganizovali vianočnú 

kapustnicu, ktorú sme rozdávali obyvateľom MRK. Mestský úrad Žiar nad 

Hronom, odbor starostlivosti o občana poskytol finančné prostriedky na 

zakúpenie ingrediencii vo výške 200 € (1x ročne).  
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Zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľa - referát sociálnej pomoci pre seniorov 

prostredníctvom Klubu dôchodcov vykonali nasledovné aktivity: 

-  Marec 2015 – prednáška na tému „Nespavosť“, ktorú predniesla MUDr. Zina 

Košťanová, RÚVZ ZH, priestory Domu seniorov, Ul. A. Kmeťa 11, ZH, 

- Október 2015 – vzdelávacie podujatie (beseda) na tému „Cestná premávka v 

meste“,  ktorú odprednášal Mgr. Jozef Kováč, MsP ZH,  Priestory Domu seniorov, Ul. 

A. Kmeťa 11, ZH. 

Obidve aktivity mali informačno - prevenčný charakter, ktorý bol zabezpečený 

odborníkmi na danú problematiku a dlhoročnými preventistami. 

 

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. Svetové a medzinárodné dni súvisiace s prevenciou závislostí vyhlásené 

WHO-(Prestaň a vyhraj,  Svetový deň nefajčenia,  Týždeň boja proti drogám, 

Európsky deň ústneho zdravia a tabak a i) 

4. Poradenské centrum podpory zdravia 

5. Regionálne aktivity v oblasti plnenia Národného programu ochrany a podpory 

zdravia starších ľudí (Týždeň mozgu, Alzheimerova choroba, Osteoporóza – 

odvykanie od  fajčenia, zdravá výživa, pohybová aktivita) 

6. Poradenské centrum podpory zdravia vrátane nadstavbovej poradne 

odvykania od fajčenia 

7. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR  

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

všetkým druhom závislostí 

1. Deň zdravia a Svetový deň pohybu - V rámci „Dňa zdravia“ a  „Svetového dňa 

pohybu“ sa konal v priestoroch RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom „Deň otvorených 

dverí“, dostavil sa jeden záujemca, ktorého zaujímalo vybavenie telocvične 

a možnostiach vytvorenia cvičebného programu. Pracovníčky OVkZ sa zúčastnili 

„Dňa žiarskych škôl“ - niekoľkoročnej akcie pre všetkých žiakov základných škôl 

a žiakov 8.ročného gymnázia Žiar nad Hronom, na ktorú sú pravidelne pozývané 

(organizátor mesto ZH, CVČ). Mali k dispozícii stánok, kde mali pre žiakov 

pripravené súťaže zamerané na pohyb, bludiská, meranie krvného tlaku a telesného 

tuku. Pre každého, ktorý sa zúčastnil, nechýbala malá odmena. Cieľom bolo deťom 

vysvetliť, čo je to zdravý životný štýl a prečo je nevyhnutný pohyb. Pracovníčky 
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zabezpečili vyplnenie 50 dotazníkov  venovaných problematike „Bezpečnosti 

potravín“. Dotazník na tému „Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny“ bol zrealizovaný 

u laickej verejnosti a získané údaje boli vložené do masky v exceli, ktorá bola 

zaslaná ÚVZ SR.  

V spolupráci s ÚS SČK a hasičmi sa pracovníčky OVkZ zúčastnili akcie pre 

deti MŠ konanej na námestí v Žiari nad Hronom. Pripravili hlavne športové aktivity 

s cieľom upozorniť na význam „Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu“.  Okrem 

ukážok a „pohybovej zábavy“ obyvateľom boli poskytnuté  možnosti merania krvného 

tlaku, celkového telesného tuku a zdravotno-výchovné poradenstvo. 

Pracovníčky OVkZ  sa  zúčastnili s oddelením „Motýliky“ ŠKD pri II. ZŠ  dňa 

12.5.2015 besedy s témou pohybovej aktivity. Pre  14 účastníkov pripravili edukačnú 

aktivitu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených 

nedostatkom pohybu. Zameraná bola na  pohyb, športové hry, dôraz kládli aj na 

správne držanie tela. 

Pracovníčky oddelenia sa zapojili do kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, tohto 

roku 6. ročníka – distribuovali 100 ks dotazníkov, z ktorých na RÚVZ ZH bolo 

doručených 10 vyplnených účastníckych listov. Účastnícke listy boli osobne 

odovzdané gestorovi (RÚVZ BB). Z regiónu RÚVZ nebol v celoslovenskom 

žrebovaní vylosovaný žiadny výherca. Vďaka vecným darom od mesta ZH bolo 

realizované regionálne kolo, kde boli vylosovaní účastníci odmenení. 

2. Deň zdravého srdca – MOST  25.9.2015 pracovníčky OVkZ  realizovali aktivity 

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

v čase od 10,00 – 17,00 hod. Akcii  predchádzala medializácia v mestskom 

 rozhlase, na webovej stránke RÚVZ, regionálnej TV.  Obyvateľom mesta a okolia 

boli ponúknuté merania cholesterolu prístrojom W Wellion Luna, meranie TK, 

meranie celkového telesného tuku, meranie prístrojmi -Spirometer a odborné 

poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Akcia prebiehala v spolupráci 

s VšZP. Cholesterol malo vyšetrených 50 klientov, o vyšetrenia mali záujem aj klienti 

z okolia ako aj z iných okresov. Počet prúžkov (50) nepokryl  počet záujemcov.  

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

(Svetový deň nefajčenia,  Týždeň boja proti drogám, Európsky deň ústneho zdravia 

a tabak a i). Tabak, alkohol, drogy a iné závislosti sú v súčasnej dobe najpálčivejšie 

problémy našej mládeže a preto je tejto téme  venovaných mnoho aktivít a stal sa aj 

jednou z regionálnych priorít. V oblasti prevencie fajčenia a drogových závislostí bolo  

poskytnutých 291 meraní prístrojom Smokerlyzer a 221 prístrojom Spirometer. 

V oblasti predchádzania fajčenia, alkoholu a drog pracovníčky oddelenia vykonali 

101 interaktívnych prednášok pre 1508 mladých poslucháčov a 3 prednášky pre 33 

dospelých poslucháčov. Ako efektívnu a na veľmi dobrej úrovni možno hodnotiť 

spoluprácu s mestom Žiar nad Hronom v rámci plnenia projektu „Kalendár aktivít 

zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov“, 

do ktorého sú okrem RÚVZ ZH zapojené mnohé ďalšie subjekty – CPPPaP, OR PZ, 

Školský úrad, CVČ, mestská polícia a i.  
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Pracovníčky oddelenia OVkZ v spolupráci s terénno-sociálnymi pracovníčkami 

uskutočnili v priestoroch „Mestskej obývačky“ besedu pre občianske hliadky 

zameranú na tému Fetovanie mládeže. Pracovníci OVkZ spolupracovali s CVČ 

v Žiari nad Hronom pri realizácii regionálneho projektu – súťaže  „Viem kto som, viem 

čo chcem“, cieľom ktorého bolo inovatívnym prístupom – prostredníctvom hry, 

motivovať žiakov základných škôl v oblasti prevencie. Interaktívna hra poukazuje na 

škodlivosť návykových látok, nadmerného vysedávania pri PC a problém násilia. 

Naopak vyzdvihuje zdravý životný štýl, pomoc druhým, učí ako a prečo povedať 

drogám NIE. CVČ pracovalo s hracím kobercom, a oddelenie OPZ malo pripravené 

pracovné listy, na tému škodlivosť fajčenia, alkoholu. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov, 

ktorí vytvorili z každej ZŠ ZH dve  družstvá  po štyroch súťažiacich.  

Boli realizované zdravotno-výchovné prednášky pri príležitosti „Európskeho týždňa 

boja proti drogám“  pre deti a mládež v so  zameraním sa hlavne na legálnu drogu – 

alkohol  a fajčenie na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom pre89 

účastníkov, distribuovaných bolo 50 ks zv. materiálu , s praktickou ukážkou 

fajčiarskej fľaše a distribúciou 20 ks zv.  materiálu na ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad 

Hronom – 49 účastníkov 3 prednášky s témou alkohol a fajčenie. 

OVkZ realizovalo prierezovú štúdiu o vplyve a dopade zdravotnej výchovy v prevencii  

alkoholovej závislosti u osôb vo veku 15 – 29 rokov. Dotazníky vyplnilo  56 

respondentov.  

4. PCPZ pozostáva z činnosti základnej poradne zdravia a špecializovaných 

nadstavbových poradní. V základnej poradni zdravia  bolo vyšetrených 311 klientov – 

79 mužov a 232 žien, bolo vykonaných 325 vyšetrení z toho 82 mužov a 243 žien 

Realizované boli výjazdové aktivity základnej poradne zdravia – 2x podnik – Slovalco 

a.s. v Žiari nad Hronom, VUM ZH,  2x Okresný súd v Žiari nad Hronom, (SŠpN v 

Kremnici, ZŠpN v Kremnici, a SPaS akadémia v ZH, 2x KD – Kremnica,  Horná Ves, 

1x v obci Janova Lehota). Počet biochemických vyšetrení a meraní: spolu bolo 

realizovaných 1213 štandardných biochemických vyšetrení, z nadštandardných 

vyšetrení – 30x Urea, 30x GPT a 30x Crea,  286 x bol meraný celkový tuk prístrojom 

OMRON, 307 antropometrických meraní, 319 meraní TK a pulzovej frekvencie.   

Nadstavbové poradne: 

 Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity – je vykonávaná skupinovou 

formou v priestoroch telocvične II. ZŠ Štefánika 17 a pravidelne ju navštívilo 

62 cvičeniek. Cvičenie prebieha 2x týždenne pod vedením kvalifikovanej 

cvičiteľky. 

 Poradňa pre odvykanie od fajčenia a iných závislostí – o individuálne 

poradenstvo neprejavil záujem žiadny klient. 

 Poradňu nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku- navštívilo 14 

klientov, počet meraní krvného tlaku 32. 

 Poradňu zdravej výživy: 1 klient, 4 sedenia. 

 Poradňa HIV/AIDS - poradenstvo HIV/AIDS využilo 70 klientov. 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 31.03.2016 

 
5, 6.  Regionálne aktivity v oblasti plnenia Národného programu ochrany a podpory    

zdravia starších ľudí - V rámci „Týždňa mozgu“ boli pracovníkmi oddelenia vykonané 

interaktívne prednášky v  Klube seniorov v Žiari nad Hronom a komunitnom centre 

Hliník nad Hronom, v KD Kremnica s názvom „Aj mozog – šéf spánku ho potrebuje 

dostatok“ spojené s vedomostnými a kognitívnymi aktivitami pre 94 seniorov. 

V priestoroch RÚVZ sa konal „Deň otvorených dverí“. S témou  osteoporózy  bolo 

realizovaných 6 interaktívnych prednášok pre 51 poslucháčov. O Alzheimerovej 

chorobe sa hovorilo na 3 interaktívnych prednáškach pre 40 seniorov. 

7.  Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR - V rámci Medzinárodného 

dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme – 9.9.2015 pracovníčky 

Oddelenia výchovy k zdraviu pri príležitosti predmetného dňa zrealizovali 9 

prednášok týkajúcich sa  tém „Alkohol a ženy“ a 6 s témou „Fetálny alkoholový 

syndróm“ pre 264 účastníkov. 

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

všetkým druhom závislostí v okrese ZH zabezpečovali pracovníčky oddelenia počas 

celého školského roka. Prevažne boli zamerané na prevenciu  mladej generácii 

s rôznorodou tematikou.  

Počet prednášok a besied na základných a stredných školách, domovoch mládeže 

v roku 2015 

rok 2015 
počet 

prednášok 

počet 

účastníkov 

Mládež  172 2759 

Dospelí  29 297 

Spolu  201 3056 

 

Pracovníčky sa zapojili do projektu „Evička a deti“, ktorý organizovali študentky 

súkromnej pedagogicko-sociálnej akadémie v ZH pre predškolákov, pripojili sa 

svojimi zdravotno-výchovnými aktivitami. Hravou formou preskúšali deti z vedomostí 

o záchranárskych zložkách, deti prakticky ukázali ako zvládajú obväzovú techniku, 

skúšali sa „nájsť“ v labyrintoch pohybu. Po skončení súťaže boli všetky deti 

odmenené samolepkami s „Kuriatkom záchranárom“. 

 

3. Mestská polícia ZH 

 

   V rámci primárnej prevencie bolo za rok 2015 vykonaných celkovo 192 prednášok 

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

sa zúčastnilo cca 3 775 detí a žiakov.  

Témy prednášok : 

Morálne , etické hodnoty – šikana, krádeže, 

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

Finančná gramotnosť, 
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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 ulice, Informovaný sa vie chrániť, 

Kriminalita mládeže – alkoholizmus, sociálne siete, 

Obchodovanie s ľuďmi, Kriminalita. 

 

Tabuľka č. 1: Počet prednášok za rok 2015 

 

4. Centrum voľného času ZH 

 

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

Počet 

prednášok 

za rok 2015 

MŠ Ul. Dr. 
Jánskeho 

        2  2 

MŠ - EP 
Ul. Kmeťa 

       2   2 

MŠ - EP 
Rudenkovej 

       2   2 

MŠ - EP 
Ul. Rázusovej 

        2  2 

MŠ – EP 
Ul.Sládkoviča 

       2   2 

MŠ – EP 
Ul.M. R. Štefánika 

       2   2 

I. ZŠ 9 6         15 

II.ZŠ  14 13 7 2 2  18 3 7 66 

IV.ZŠ  2 10      4  16 

Špeciálna ZŠ       12 4   16 

ZŠ s MŠ Š. 
Moysesa 

 2   8 8     18 

Gymnáziu 
M. Rúfusa 

   6 5      11 

Súkromná 
obchodná 
akadémia 

      12    12 

SSOŠ technická          6 6 

SOŠOaS Ul. 
Jilemnického 

  5       10 15 

Mestská obývačka 
MsKC 

     3     3 

Klub Dôchodcov        2   2 

Prednášky spolu 9 24 28 13 15 13 24 32 11 23 192 
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Centrum voľného času sa v roku 2015 podieľalo na realizácii nasledovných aktivít 

v oblasti prevencie: 

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

podľa tém. Obsahuje: Zdravie si chráň (nauč sa povedať nie legálnym 

drogám, Informovaný sa vie chrániť, Zdravá výživa, Násilie a ochrana majetku, 

Bezpečne na internete. Podľa záujmu a následných otázok zo strany detí 

odpovedali školitelia na otázky z praxe. Úspešné podujatie je zaradené aj do 

plánu na rok 2016. Séria podujatí je zakončená súťažou zloženou zo všetkých 

oblastí. 

- deti    96 

- dospelí     4 

2. Informovaný sa vie chrániť! 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 napr. násilie, 

požívanie nelegálnych drog, ale aj ďalšie hrozby s ktorými sa môžu deti 

stretnúť na ulici. Podujatia sa zúčastňujú členovia MsP v ZH. 

- deti  158 

- dospelí     4 

3. Anonymita na internete. Interaktívna diskusia o nebezpečenstvách, ktoré sú 

spojené s používaním internetu. Zahŕňa všetky hrozby virtuálneho prostredia, 

používanie sociálnych sietí, malware, hrozba zneužívania osobných údajov, 

atď. Podujatie bude pokračovať aj v roku 2016 pod názvom Bezpečne na 

internete. 

- deti  249 

- dospelí     1 

4. Zdravie si chráň (nauč sa povedať nie legálnym drogám) + zdravá výživa. 

Podujatie organizované v spolupráci s oddelením podpory zdravia RÚVZ 

v ZH, Mestskou políciou a školami v ZH. Jeho cieľom je objasniť žiakom 

základných škôl dôvody prečo nezačať s užívaním drog napriek tomu, že sú 

legálne, alebo spoločensky akceptované. 

- deti  162 

- dospelí     2 

5. Zober loptu, nie drogy – futsalový turnaj. Turnaj je každoročne organizovaný 

v jesenných mesiacoch roka v mestskej športovej hale v Žiari nad Hronom. 

Vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii haly bolo podujatie presunuté na jeseň 

roku 2016 a malo by sa uskutočniť na vonkajšom športovisku (podľa možností 

organizátora).  

Aktivita z organizačných dôvodov nezrealizovaná 

 

6. Zober loptu nie drogy – turnaj v prehadzovanej. Turnaj sa ukskutočnil 

s pozitívnym ohlasom a podporou OZ Zober loptu nie drogy. Pre záujem detí 

sa turnaj uskutoční aj na jeseň roku 2016. 
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- deti  92 

- dospelí 15  

7. Na bicykli bezpečne. Obvodné kolo prebieha každoročne na detskom 

dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom 

PZ SR organizuje Centrum voľného času postupovú súťaž zameranú na 

bezpečnú jazdu na bicykli pre deti. Je zložená z teoretických znalostí cestnej 

premávky, na otázky súťažiaci odpovedajú v písomnom teste. Ďalšou častou 

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

bicykli. 

- deti    36 

- dospelí     4 

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 trinásť 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. 

- deti           1788 

- dospelí   19 

9. Deň žiarskych škôl. CVČ v spolupráci s mestom, RÚVZ 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. 

- deti           1399 

- dospelí   42 

   Aktivity  zrealizované navyše mimo  plánu: 

      10. Euráče, doláče čo s vami  

- deti           379 

- dospelí  2 

      11. Finančná gramotnosť ZŠ 

- deti           355 

- dospelí              1 

Obidve aktivity sú zamerané na rozvoj detí  v daných oblastiach, poskytujú možnosti 

deťom a následne aj   rodičom predchádzať  problémom v hospodarení v rodinách. 

Deti sa učia samostatnosti. 

 

6. Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 

 

          Úlohou a poslaním Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom pri 

prevencii sociálno-patologických javov v spoločnosti je vytvárať priestor pre 

zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže, dospelých. 
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Podujatia, ktoré možno považovať za základ primárnej prevencie boli realizované 

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

Konkrétne aktivity v roku 2015: 

Chceme žiť bez drog – regionálna výtvarná súťaž pre okresy ZH, ZC, BŠ 

Termín:  24. 6. – 30. 9. 2014 počet účastníkov: 81 

Podujatie bolo spojené s regionálnou výstavou „Chceme žiť bez drog“ 

s protidrogovým zameraním a tvorivou dielňou prezentované v rámci myšlienky – 

Pozitívne vnímanie života a sveta okolo nás. Myšlienka bola ukrytá vo výtvarných 

prácach a tvorivej dielni. 

Polícia známa, neznáma – jubilejný 10. ročník regionálnej výtvarnej súťaže 

v spolupráci s OR PZ SR – Žiar nad Hronom sa niesol v slávnostnej atmosfére, 

v ktorej sa POS poďakovalo za desaťročnú spoluprácu .Cieľ a poslanie:  - vhodným 

spôsobom upriamiť pozornosť detí a mládeže na prácu a úlohu polície, počet 

zapojených žiakov: 186, počet výtvarných práce: 186 

Termín: 10.12.2015 

 

6. 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 2015 nasledovne:      

 Celoslovenské a celokrajské  projekty:    

 Správaj sa normálne - primárna prevencia, zvyšovanie právneho vedomia,  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  

 Snehulienka trocha ináč - prostredníctvom DVD je s deťmi preberané 

problematika bezpečnosti doma aj na ulici, pre deti  MŠ 

 Týždeň bezpečnosti na cestách – prednáška k noseniu reflexných 

prvkov+distriúcia reflexných pások deti MŠ, žiaci SŠ, seniori 

 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 
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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 

 Eliminácia násilia na ženách – besedy a distribúcia propagačných materiálov 

 Podvody na senioroch - informovanie seniorov, prevencia viktimácie 

 Čo sa týka ďalších aktivít, na základe požiadania zo strany materských, 

základných a stredných škôl  realizujeme besedy a prednášky k rôznym 

problematikám, zúčastňujeme sa tiež aktivít týchto zariadení, kde 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,  

prevencia viktimácie – rady k aktuálnym problematikám pre žiakov ako sa 

nestať obeťou trestného činu a iného nezákonného správania,  prevencia 

drogových závislostí, problematika obchodovania s ľuďmi, intolerancia, 

rasizmus, 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. 

 

Preventívne projekty a aktivity, na ktorých okresné riaditeľstvo participuje: 

 Prevenčné dni – v  spolupráci s CPPaP 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.    

 Informovaný sa vie chrániť 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 
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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. 
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Príloha č.1 Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok – 2016  

 

P.č. Názov aktivity Realizátor aktivity Termín realizácie 

1. MsP 

 

 V priebehu roka 2016 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. 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 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. 

2015/2016 

Mesiac apríl 

 

Počas letných 

prázdnin 

december 



PRE ZASADNUTIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 31.03.2016 

 
3. CVČ  Viem kto som, viem čo chcem. Cyklus interaktívnych prednášok rozdelený podľa tém. 

Séria podujatí je zakončená súťažou zloženou zo všetkých oblastí, obohatená 

o motivačnú a zábavnú časť.  

 Zdravie si chráň (nauč sa povedať nie legálnym drogám). Podujatie organizované 

v spolupráci s oddelením podpory zdravia RÚVZ v ZH, Mestskou políciou a školami 

v ZH. Jeho cieľom je objasniť žiakom základných škôl dôvody prečo nezačať s užívaním 

drog napriek tomu, že sú legálne, alebo spoločensky akceptované. 

 Zdravá výživa. Podujatie organizované v spolupráci s oddelením podpory zdravia RÚVZ 

v ZH a školami v ZH, zamerané na správne stravovacie návyky, vyváženosť stravy, 

pomenovanie zdraviu škodlivých látok v strave, ale aj pomer medzi príjmom a výdajom 

kalórii v bežnom režime. 

 Informovaný sa vie chrániť! 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 napr. násilie, požívanie nelegálnych drog, ale aj 

ďalšie hrozby s ktorými sa môžu deti stretnúť na ulici. Podujatia sa zúčastňujú členovia 

MsP v ZH.  

 Násilie a ochrana majetku. Podujatie organizované v spolupráci s Mestskou políciou 

v oblasti prevencie proti šikanovaniu a násiliu v osobnom živote, pri ktorom budú 

účastníci oboznámení s možnosťami ochrany vlastného majetku, vrátane ozrejmenia čo 

vlastne osobný majetok znamená.  

 Bezpečne na internete. Interaktívna diskusia o nebezpečenstvách, ktoré sú spojené 

s používaním internetu. Zahŕňa všetky hrozby virtuálneho prostredia, používanie 

sociálnych sietí, malware, hrozba zneužívania osobných údajov, atď.  

 Zober loptu nie drogy. Futsalový turnaj v spolupráci s OZ zober loptu nie drogy.  

 Zober loptu nie drogy. Turnaj v prehadzovanej, v spolupráci s OZ zober loptu nie drogy.  

 Finančná gramotnosť ZŠ. Zamerané na prevenciu zlého hospodárenia, plánovania 

a uplatnenia v živote.  Aktivita vhodná pre staršie ročníky ZŠ. 

CVČ v spolupráci 

s RÚVZ, PZ SR, MsP,  

koordinátormi prevencie  

ZŠ 

priebežne počas 

roka 2016 

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.  

OR PZ 

 

 

priebežne 
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 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 

žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb. Realizuje sa formou 

besied spojených s distribúciou propagačných materiálov 

 Besedy, prednášky a ďalšie aktivity podľa vzniknutej situácie, ako aj podľa požiadaviek 

MŠ, ZŠ, SŠ, klubov seniorov a ďalších subjektov 

5. POS  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 dospelích, 

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, sexbiznis,rôzne látkové a 

nelátkové závislosti a iné. 

POS 

POS v spol. s OR PZ 

 

POS 

apríl - september 

december 

november 

september – 

december 

január-december 

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 
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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 

CPPPaP v spolupráci 

s PZ SR, ÚPSVaR,  MÚ 

ZH 

CPPPaP 

CPPPaP 

 

marec-máj 2016-

dlhodobý 

priebežne 

priebežne 

dlhodobý 

prev.program 


