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1  Preventívne aktivity 

   
1.1 Prednášky a  interaktívne dialógy  

 

Zámerom je realizácia besied o prevencii  protispoločenskej činnosti v základných a 

stredných školách.  

 

Počet oslovených ţiakov: 

 

 72 detí MŠ, 

 177 ţiakov I. stupňa ZŠ, 

 1266 ţiakov II. stupňa ZŠ, 

 480 ţiakov SŠ. 

 

1.2 Kaţdodenná realizácia projektu „Bezpečne do a zo školy“ 

   

Počas školského roka mestská polícia kaţdoročne zabezpečuje riadenie 

najfrekventovanejších priechodov pre chodcov – školákov v ranných a poobedných hodinách. Ide 

najmä o prechody pre chodcov pred Základnou školou na Podzávoze, Základnou školou - 

Horelica a pri Základnej škole na Rázusovej ulici.  

 

1.3  Prevádzka  detského dopravného ihriska na sídlisku Ţarec  

 

Hlavným cieľom tejto aktivity je zvýšiť bezpečnosť detí a mládeţe na cestách, zvýšiť 

zodpovednosť detí ako účastníkov cestnej premávky, a tým zníţiť celkovú nehodovosť na 

cestách.  

V roku 2015 nás finančne podporil nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v 

maximálnej výške poskytovaného grantu 3.000,- EUR, zameraného na podporu bezpečností detí 

a mládeţe na cestách. Tento grant bol určený na zabezpečenie kancelárskeho kontajnera, 

ktorý je veľkým prínosom  pre praktickú výučbu a stal sa  súčasťou dopravného ihriska. Slúţi 

ako sklad na dopravné značky, stoly, stoličky, bicykle, kolobeţky, názorné didaktické pomôcky a 

pod., a zároveň počas praktického výcviku plní aj priestor na názorné a teoretické vzdelávanie 

ţiakov. Kontajner je sanitárny s WC a umývadlom.  Budeme tam môcť premietať, pracovať na 

magnetických tabuliach – názorne sa vzdelávať. Taktieţ bude slúţiť aj ako úkryt pred 

nepriaznivým počasím. 

Záujem o dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku z roka na rok rastie, nakoľko v našom 

meste je to jediné väčšie dopravné ihrisko pre 7 základných škôl. Počas mesiaca máj a jún sme 

celkovo vyškolili 243 ţiakov. Vzdelávanie prebieha v 45-minútových intervaloch, kde ţiaci boli  

rozdelení do 3 skupín. Jedna skupina absolvuje názorné vyučovanie dopravnej výchovy, ďalšia 

skupina je zameraná na základné povinnosti chodcov a korčuliarov, a posledná skupina si testuje 

svoje vedomosti priamo na dopravnom ihrisku ako cyklista. Vo vyučovaní nám veľmi pomáhajú 

vyškolení členovia klubu mládeţe Mestskej polície, ktorí ţiakov upozorňujú na chyby počas 

praktickej jazdy. Ţiaci, ktorí nedostanú ţiadne upozornenie, získavajú preukaz cyklistu. 
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1.4 Realizácia preventívnych akcií počas celého školského roka s cieľom zachytiť 

mladistvých alebo maloletých:  

 

 v nočných prevádzkach pri uţívaní alkoholických nápojov a iných návykových látok, 

 v denných hodinách pri záškoláctve kontrolou herní s hracími automatmi, 

 prípadne pri iných závislostiach. 

 

SLEDOVANÁ KATEGÓRIA   POČET 

výjazdy   47 

časová dotácia v hodinách    84 

zúčastnení príslušníci   19 

skontrolovaná totoţnosť osôb   35 

skontrolované prevádzky   29 

zistené podanie tabaku  0 

zistené podanie alkoholu (§30 ods.1 písm. a) 372/90 Zb.)  15 

zistené uţitie alkoholu (mladistvým, maloletým)  15 

zistených záškolákov   0 

počet uloţených pokút   8 

suma pokút v EUR   160 

počet napomenutí   0 

počet oznámení na úrady – maloletí v prevádzke  0 

počet oznámení na úrady – uţitie alkoholu  15 

prevzatie zákonnými zástupcami   15 

 

1.5 Klub mládeţe mestskej polície 

  

Mestská polícia mesta Čadca aktívne pôsobí v oblasti práce s mládeţou uţ od roku 2008, 

kedy sme zaloţili klub mládeţe proti kriminalite. Naším hlavným zameraním je neformálne 

vzdelávanie detí a mládeţe v prevencii rizikového správania, rozvoj dobrovoľníkov, podpora 

aktívneho občianstva detí a mládeţe, participácia detí a mládeţe na projektoch samosprávy s 

cieľom posilniť postavenie mladých ľudí vo verejnom ţivote, príprava rovesníckych 

preventívnych projektov, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych 

javov detí a mládeţe v našom meste, zapájaním detí do činností v komunitách s cieľom rozvíjať 

ich tvorivý potenciál a pod. 

  

Cieľová skupina : 

- akčná mládeţ, ktorá má záujem vzdelávať sa v našom klube na rôzne témy prevencie 

negatívneho správania a následne pôsobiť ako dobrovoľník v školách a v komunitách na svojich 

rovesníkov, priateľov a pod., 

- mládeţ s nedostatkom príleţitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké 

podmienky ako ich rovesníci, ako napr. neorganizovaná mládeţ, mládeţ zo sociálne slabšieho 

prostredia, 
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- problémová mládeţ – s problémom vznikajúcich sociálno-patologických javov ústiacich do 

prejavov rôznych foriem problémového správania s prvkami agresivity, diskriminácie 

rovesníkov, majetkovej kriminality, záškoláctva a podobne. 

 

1.6 „Pomáhajme si navzájom“ – preventívny  projekt je určený pre seniorov 
 

V projekte sa zameriavame na aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do 

dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne ţijúcich seniorov, priateľov 

a známych s cieľom informovať ich o projekte pod názvom „Chráňme sa navzájom“. Tento 

projekt má za cieľ zvýšiť bezpečnosť samostatne ţijúcich seniorov. V roku 2015 bolo 

vyškolených 55 dobrovoľných seniorov, ktorí navštívili ďalších 212 seniorov. 

 

1.7 Aktivity v rámci „Európskeho týţdňa boja proti drogám „  

 

V novembri 2015 boli preventívne aktivity uţ tradične zamerané na ţiakov 5. aţ 11. 

ročníkov základných a stredných škôl na území mesta Čadca, ktorých cieľom bolo aktivizovať 

odmietavý postoj mladých ľudí k uţívaniu drog. 

Pripravili sme besedy formou Ţivých kniţníc, kde bol priestor na vytvorenie 

konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v beţnej realite nemáme príleţitosť stretnúť a 

porozprávať. Išlo o vyliečenú skupinu mladých narkomanov z resocializačného zariadenia pre 

drogovo závislých Provital o.z. z Košu pri Prievidzi. Aktivita je pôsobivá predovšetkým pre tých, 

čo majú pocit, ţe ich „zakotvené“ predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a 

ţiadne iné riešenie neexistuje. 

Aktivity prebiehali v Dome kultúry Čadca v dňoch 18. – 19. 11. 2015 s finančnou 

podporou Ţilinského samosprávneho kraja. Po besedách si ţiaci mohli vyskúšať aj rôzne 

protidrogové didaktické pomôcky, ako napr. simulátory opitosti, účinku drog a fajčenia. 

 

1.8 Preventívny projekt pod názvom „Šanca správnych rozhodnutí“ 

 

Mestská polícia Čadca odštartovala v roku 2015 nový projekt zameraný na prevenciu pred 

alkoholom, cigaretami a drog pod názvom „Šanca správnych rozhodnutí“. Rozhodla o tom 

podpora projektu z Ministerstva zdravotníctva vo výške 5.000,- eur v rámci účelovej dotácie na 

podporu protidrogových aktivít na rok 2015. 

Ide o pokračovanie v realizácii preventívnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na 

dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládeţou na miestnej úrovni s vyuţitím rovesníckej 

prevencie a inovatívnych prístupov práce s deťmi s vyuţitím interaktívnej tvorivej dielne. 

ITD obsahuje rôzne magnetické časti, doplňovačky, fotografie, napr. autentické zábery 

zdravých pľúc a pľúc fajčiara a pod. Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne je aj skladací 

pracovný stôl, stoličky, premietacie plátno, k dispozícii sú okuliare na dennú simulácia toho, ako 

vníma svet človek pod vplyvom niţšej alebo vyššej dávky omamnej látky, taktieţ protidrogový 

kufrík s obsahom vzoriek drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog. 
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2  Vízie do budúcnosti 
 

2.1 Zvýšenie bezpečnosti občanov navýšením počtu príslušníkov mestskej polície 

 

Naším cieľom je v roku 2016 vo zvýšenej miere eliminovať protispoločenskú činnosť a 

zabezpečiť trvalo udrţateľný stav kriminálnej, dopravnej a enviromentálnej bezpečnosti občanov 

v meste v zmysle vízie komunálnej politiky mesta Čadca. V rámci schválenej organizačnej 

štruktúry chceme doplniť počet príslušníkov v roku 2016 na stav, kedy by počas dennej i nočnej 

zmeny vykonávali hliadkovú činnosť súbeţne 2 dvojčlenné hliadky. Zvýšenie počtu mestských 

policajtov vyplýva  z potreby zabezpečenia a zefektívnenia ochrany verejného poriadku, ochrany 

ţivotného prostredia a v záujme plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení 

mesta, ako i na zabezpečenie maximálnej funkčnosti a operatívnosti mestskej polície.  

 

2.2 Zriadenie Informačno-poradenského centra pre deti a mládeţ   

 

V roku 2015 sa nám podarilo získať finančné zdroje na základe predloţeného 

projektu z Nadácie pre deti Slovenska na podporu nákladov v celkovej výške 2.940,- eur.  
Cieľom tohto centra bude poskytovanie informácií a poradenstva pre mladých ľudí 

v prevencii negatívnych javov, ako i informácií z rôznych oblastí ich ţivota.  

 

2.3 Modernizácia a doplnenie kamerového systému mesta Čadca 

 

Naším zámerom je v tomto roku nutná modernizácia uţ jestvujúceho kamerového 

systému, ktorý je v prevádzke od roku 2003 a má za cieľ monitorovať strategicky jednotlivé 

lokality mesta. Zo skúseností po spustení kamerového systému I., II. a časti III. etapy MZKS   

moţno konštatovať, ţe tento systém skutočne umoţňuje okamţitý zásah proti práve  

prebiehajúcej  kriminálnej trestnej činnosti a má rovnako vysokú hodnotu pri dokazovaní 

kriminálnych skutkov. V roku 2015 mestská polícia zaslala 2 ţiadosti o finančný príspevok na  

základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality na doplnenie a modernizáciu kamerového 

systému v celkovej výške vo výške 39.700,- EUR. V prípade neschválenia projektu bude 

potrebné zaoberať sa vyčlenením finančných zdrojov na kamerový systém z rozpočtu Mesta 

Čadca.  
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3 Záver 

 
Ochranu verejného poriadku, ţivota, zdravia a majetku občanov je moţné docieliť iba 

spoluprácou všetkých zloţiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku a obecných 

vecí verejného poriadku v meste. Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca 

mestskej polície priamo s verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší a najvšímavejší z 

hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. inej protispoločenskej činnosti. Naším cieľom je, 

aby občan vnímal príslušníka mestskej polície ako osobu, ktorá mu pomôţe v kaţdej situácii, má 

jeho dôveru a občan príslušníka MP môţe poţiadať o pomoc v kaţdej situácii. Pokiaľ poţiadavku 

občana z hľadiska právomocí a oprávnení zákona o obecnej polícii nie je moţné riešiť, musí byť 

policajt tou osobou, ktorá poskytne informáciu o kompetencii jednotlivých orgánov a organizácií, 

na ktoré sa môţe občan so svojimi poţiadavkami obrátiť. 


