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6  Preventívne aktivity 
 

Prevencia kriminality mestskej polície  patrí medzi základné úlohy v zmysle § 3  ods. 1 
písm. h) zákona  o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. 

 
6.1 Besedy a  interaktívne dialógy  
 

Mestská polícia v roku 2016 pokračovala  v realizácií preventívnych  aktivít pre deti a 
mládež materských, základných a stredných škôl na území mesta Čadca. Všetky besedy 
a interaktívne dialógy realizujeme na základe individuálnych potrieb a žiadostí jednotlivých 
školských zariadení. V roku 2016 sme celkovo oslovili 1254 žiakov.  
 
6.2 Každodenná realizácia projektu „Bezpečne do a zo školy“ 
   

Počas školského roka mestská polícia zabezpečuje riadenie najfrekventovanejších 
priechodov pre chodcov – školákov v ranných a poobedných hodinách.  Ide najmä o priechody 
pre chodcov pred Základnou školou s materskou školou Čadca - Podzávoz ,  Základnou školou 
s materskou školou Čadca - Horelica  a pri Základnej škole v Čadci na Rázusovej ulici.  

 
6.3  Prevádzka  detského dopravného ihriska na sídlisku Žarec  
 

V školskom roku 2015/2016 absolvovalo praktickú časť dopravnej výchovy na 
dopravnom ihrisku  celkom 34 tried základných a materských škôl. Celkovo sme praktické 
cvičenia pripravili pre 686 žiakov. 

Mestská polícia Čadca  pripravila na dopravnom  ihrisku  dňa 23.06.2016   detskú 
dopravnú súťaž s názvom „S radosťou a bezpečne na bicykli“. Súťaž bola zameraná na 
motivovanie  a zvyšovanie záujmu žiakov o dopravnú výchovu, overovanie vedomostí a 
schopností detí – cyklistov a chodcov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike 
jazdy, zvyšovanie bezpečného správania sa detí v cestnej premávke a pod. Žiaci súťažili v 
družstvách po 4 žiakov. Do súťaže sa prihlásilo  16 družstiev z piatich základných škôl v našom 
meste.  

6.4 Klub mládeže mestskej polície 
  

Mestská polícia aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme 
založili klub mládeže proti kriminalite. Naším hlavným zámerom je osloviť najmä  mládež s 
nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky ako 
ich rovesníci, ako napr. neorganizovaná mládež, mládež zo sociálne slabšieho prostredia a pod.  

V roku 2016 sme sa zamerali aj na deti s rizikovým správaním na základe doporučení 
výchovných poradcov škôl. Do preventívnych aktivít sa zapojilo celkom 24 dobrovoľníkov 
a klub sme rozšírili o 11 nových členov.  
  
6.5 „Pomáhajme si navzájom“ – preventívny  projekt je určený pre seniorov 
 

V projekte sa zameriavame na vyškolenie  aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť 
do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich seniorov, priateľov 
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a známych. Seniorov oboznamujeme  s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať 
na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). 
Dostanú návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa majú 
vyvarovať. Informujeme ich vždy o nových taktikách a metódach, aké používajú najmä na 
samostatne žijúcich seniorov.   
 
6.6 Aktivity v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám „  
 

Mesto Čadca - Mestská polícia Čadca s divadelným súborom "EVOU" a Domom kultúry 
v Čadci pripravili  v rámci novembrového " Európskeho týždňa boja proti drogám" dňa 25. 
novembra  2016  pre mládež netradičné spojenie divadla a živej knižnice. Aktivity boli 
nasmerované pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Počas 
celého týždňa sme oslovili týmito  preventívnymi aktivitami celkom  612 žiakov základných a 
stredných škôl. 

Ďalšou aktivitou v rámci tohto týždňa bol  už 5. ročník výtvarnej súťaže s protidrogovou 
témou pod názvom „ Plagát roka“ , ktorá bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl 
v meste Čadca. Projekt sa realizoval aj s finančnou podporou  800,- Eur zo Žilinského 
samosprávneho kraja. 

6.7 Medzinárodný deň s Mestskou políciou 
 

Mestská polícia Čadca v spolupráci s Domom kultúry v Čadci pripravili pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí rôzne súťaže a aktivity zamerané na zvýšenie vlastnej bezpečnosti.  

Záujem detí o aktivity polície je vždy veľmi veľký, preto sme veľmi radi, že aj takouto 
formou môžeme odbúravať bariéry detí, ktoré sú políciou strašené, aby postupne chápali, že 
polícia je tu na ochranu dobrých a slušných ľudí a nemusia sa jej báť. 

6.8 „ Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov“ – nový preventívny projekt  

Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Mesta Čadca a Centra prevencie mládeže 
o.z. rozbehla v roku 2016  nový projekt  "Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov" , ktorý 
finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska vo výške 3.670,- Eur. Projekt je zameraný na 
intervenciu a osvetu v prevencii diskriminácie, predsudkov a konfliktov.  

6.9 Rozšírenie, modernizácia a obnova kamerového systému v meste Čadca 
 

Mestská polícia Čadca na základe predloženého projektu získala 15.000,- Eur na 
rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v našom meste na základe výzvy Ministerstva 
vnútra v oblasti prevencie kriminality na rok 2016. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť mesta 
(občanov a návštevníkov mesta). Bezpečnosť mesta je jeden z faktorov, ktorý výrazne 
ovplyvňuje život občianskej spoločnosti. Obstarávateľ zakúpil 8 ks nových exteriérových 
otočných kamier  a  5 ks statických kamier. 

 
6.10 Realizácia projektu pod názvom „Tvoja správna voľba“  
 

Na základe žiadosti z oddelenia prevencie Policajného zboru SR Čadca sme 
spolupracovali na projekte, kde formou interaktívnej tvorivej dielne sme oslovili celkom 360 
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žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl. 
 Cieľom tohto spoločného projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom 

návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol 
a marihuanu.  
 
6.11 Spoločne proti nepovoleným skládkam odpadu 

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť 
vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich 
pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na 
úseku odpadového hospodárstva,  naše mesto hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu. 

Na základe tejto skutočnosti hliadky mestskej polície vo svojich rajónoch komunikujú s 
domovými dôverníkmi ako i občanmi nášho mesta, kde zámerom  je zvýšenie spoločenského 
vnímania a skutočného občianskeho záujmu o prevenciu a riešenie závažnej problematiky 
nelegálnych skládok odpadu, možnosti využívania zberného dvora a pod. Vyzývame občanov  do 
spolupráce s mestskou políciou pri mapovaní nelegálnych skládok odpadu vo svojom 
bezprostrednom okolí, aby v  prípade zistenia lokality s výskytom nelegálnej skládky odpadu 
informovali o tejto skutočnosti  ihneď Mestskú políciu Čadca. 

6.12 V roku 2016 sme sa stali víťazmi národného kola Európskej ceny za prevenciu 
kriminality 

Dňa 27. septembra 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie  národného kola súťaže  Európska 
cena za prevenciu kriminality Slovenskej republiky /ECPA/,  kde sme získali 1. miesto  
a reprezentovali sme Slovensko na medzinárodnej úrovni  EUROPEAN CRIME PREVENTION 
NETWORK- Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (ďalej len EUCPM) s  projektmi 
prevencie kriminality Mestskej polície Čadca  pre zástupcov z 20. členských krajín EÚ. EUCPN 
tvorí výbor zástupcov členských štátov a zameriava sa na  podporu aktivít prevencie kriminality v 
členských štátoch EÚ, na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli 
vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii kriminality.  
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