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3  Správa o preventívnych aktivitách Mestskej policie Čadca 
za rok 2012 

 
 
 
3.1 Charakteristika preventívnych aktivít 
 
Preventívne aktivity Mestskej polície v Čadci na úseku prevencie kriminality v tejto správe sú 
pokračovaním aktivít realizovaných v predchádzajúcom období. 
 
Základné atribúty aktivít: 
 
• komplexnosť programu prevencie kriminality 
• adresnosť vybraných preventívnych aktivít 
 
Tieto aktivity boli realizované najmä formou interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, 
poradenstva a súťaží s cieľom: 
 
• zvýšiť dôveru detí a mládeže, verejnosti voči polícii 
• naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy 
• vysvetliť  princípy  a  možnosti  ochrany pred  závislosťami  všetkého  druhu, upozorniť  na 
psychické,  spoločenské  a  patologické  zmeny  a  dopady  na  organizmus,  zmenšiť konzu- 
mentskú komunitu a dopyt po drogách 
• upozorniť  a   poradiť  deťom  i  starším  občanom  proti  konkrétnemu  i  potencionálnemu 
násiliu, nebezpečenstvu  
• zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku 
• zvýšiť  zodpovednosť za vlastnú  bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na  ulici, doma alebo 
iných miestach, pri rôznych aktivitách 
• ukázať  východiská,  spôsoby  riešenia a  správania sa  v kritických situáciách ohrozujúcich 
život, zdravie alebo majetok 
• upozorniť  na  nastávajúcu  trestno-právnu  zodpovednosť  mládeže a  z  toho  vyplývajúce 
skutočnosti 
• dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života 
 
Nové preventívne  aktivity boli naprojektované na objekty  pôsobenia, u ktorých sme praxou 
zistili absenciu  preventívnych aktivít, väčší nárast  protispoločenskej činnosti alebo sme boli 
oslovení iným subjektom k spoločnému projektu. 
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3.2 Druhy preventívnych aktivít 
 
Realizované aktivity sú špecifikované podľa: 
 
• objektov pôsobenia : 

� práca s deťmi 
� práca s mládežou 
� práca so seniormi 
� práca s domovými dôverníkmi 
� práca so širokou verejnosťou 
� práca s vybranými komunitami 
 

 
• typov preventívnej aktivity : 

� sociálna prevencia 
� situačná prevencia 
� viktimačná prevencia 

 
 
 

3.3 Realizované aktivity 
 
3.3.1. Prednášky a  interaktívne dialógy  o  prevencii  protispoločenskej  činnosti v základ- 
ných a stredných školách na  témy: 

• Šikanovanie - vysvetlenie si pojmu, začiatku a priebehu šikanovania, opis 
agresora i obete, rady ako nebyť šikanovaný, zážitkové aktivity 

• Závislosti - ako a prečo povedať akejkoľvek závislosti NIE, poukázanie na 
problém z trestnoprávneho pohľadu. Odborné interaktívne  prednášky pre žiakov 
8. a  9. ročníkov základných škôl v Meste Čadca boli realizované na prevenciu 
drogových závislostí spojené zo skúsenosťami z praxe streetworkera v  rámci 
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Prednášky realizoval  lektor Mgr. 
Martin Páleník, ktorý pracuje ako streetworker v OZ Prima v Bratislave. 

• Bezpečný život - zamerané na ochranu dieťaťa doma, na ulici, počas prázdnin...  

• Rasizmus a xenofóbia- diskusia, osobná skúsenosť 

• Dopravná výchova – zameraná   najmä  na  základy  cestnej  premávky  pre  I.  
a  II. stupeň ZŠ - správanie chodcov, cyklistov...  
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• Kontakt s políciou - diskusia, osobné skúsenosti, zamerané hlavne pre materské 
školy a I. stupeň ZŠ - na čo nám slúži polícia , aký by mal byť podľa nich policajt, 
čo pre políciu môžu urobiť oni... 

• Rady a povinnosti pri držaní a chovaní psa, bezpečný kontakt so psom  
ukážky z pracovnej kynológie psovodkyne Mestskej polície v Čadci, kde cieľom 
je nielen ukázať jednotlivé prvky výcviku, ale aj upozorniť žiakov na možné 
nebezpečenstvo zo strany cudzích, osamotených, túlavých, chorých psov, 
možnosti ochrany pred psom, rady a povinnosti pri držbe a chovaní psa a pod. 

• Kyberšikanovanie, internet - šikanovanie prostredníctvom internetu  

• Obchodovanie z ľuďmi- zameranie sa na používanie nelegálnych prostriedkov 
ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, 
podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze…. 

(bližšie kvantifikované viď graf č.1 ) 
 

� 66 detí MŠ  
� 232 žiaci I. stupňa ZŠ 
� 869 žiaci II. Stupňa ZŠ 
� 265 žiaci SŠ 
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3.3.2 Každodenná realizácia projektu „ Bezpečne do a zo školy“   realizovaná počas školského 
roka riadením najfrekventovanejších prechodov pre chodcov – školákov v ranných a poobedných 
hodinách.  

3.3.3  Prevádzka detského dopravného ihriska v Bukove, kde realizujeme dopravnú výchovu 
pre všetkých žiakov naších škôl 

1. Teoretická príprava z pravidiel cestnej premávky v primeranom rozsahu na vek detí. 
2. Praktická príprava detí na dopravných prostriedkoch - bicykloch v konktétnych 

dopravných situáciách. 
3. Exteriérové podujatia pre deti s hrami, súťažami – súťaž o najlepšieho cyklistu. 
4. Po splnení základných častí dopravnej výchovy vydanie detského preukazu cyklistu a 

evidenčného preukazu vlastného bicykla pre lepšiu identifikovateľnosť v prípade krádeže. 
5. Dopravné súťaže počas školského roka, najmä pre žiakov 3.a 4. ročníkov. 
 

3.3.4 Informačné upozorňujúce kampane –  

• „Auto nie je výkladná skri ňa pre zlodeja“ - preventívna aktivita zameraná na pasívnu 
ochranu vozidla  zameraná proti  nárastu  majetkovej kriminality a to najmä v oblasti  
poškodzovania motorových vozidiel na naších parkoviskách, porušovaniu verejného 
poriadku,... Dôležitú úlohu pri predchádzaní a prípadnom objasňovaní poškodzovania a 
krádeží motorových vozidiel zohráva spolupráca polície a občanov, preto sa Mestská 
polícia Čadca   obracia na občanov  so žiadosťou  o lepšiu spoluprácu a pomoc pri  
oznamovaní  ako i při objasňovaní  páchania kriminálnej  činnosti. Aktivita bola 
realizovaná  formou rozdávania informačného letáku do schránok najkritickejších ulíc  
v našom meste. 

 
• „ Susedská ochrana “ –preventívna aktivita,  ktorá povzbudzuje občanov  zvýšiť si 

vlastnú bezpečnosť bývania a to hlavne v dovolenkovom období, keď ostávajú byty 
väčšinou prázdne. V tomto projekte ide najmä o občiansku solidaritu susedov, 
vybudovanie si dobrých susedských vzťahov a  dohodnutie sa na tzv. susedských 
hliadkach. Každý sused môže efektívne hliadkovať či už byty, domy, dvory, chodby a je 
schopný postrehnúť každú zmenu vo svojom prostredí a aktívne spolupracuje s políciou. 
Týmto projektom sa snažíme povzbudiť participáciu nájomníkov na správe ich majetku 
s cieľom zabrániť vandalizmu a neporiadku. Projekt sa realizuje prostredníctvom 
všetkých domových dôverníkov v meste Čadca. 
 

• „Bezpečný domov“ -viktimačná prevencia obyvateľov mesta , zamerané najmä na 
bezpečné zabezpečenie si domova, chalupy pred vykradnutím, alebo poškodením formou 
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všeobecných rád cez média  ako i možnosťou pripojenia sa právnickým i fyzickým 
osobám na pult centrálnej ochrany na Mestskej polícii v Čadci. 
 

• Rady počas vianočných nákupov- viktimačná prevencia obyvateľom mesta formou 
distribúcie upozorňovacích letákov , ktoré pripravili a následne rozdali dobrovoľníci 
klubu mládeže Mestskej polície. 

3.3.5 Realizácia preventívnych akcií počas celého  školského roka s  cieľom  zachytiť 
mladistvých alebo maloletých :  

• v nočných prevádzkach pri užívaní alkoholických nápojov a iných návykových látok 
• v denných hodinách pri záškoláctve kontrolou herní s hracími automatmi 

• prípadne pri iných závislostiach 

SLEDOVANÁ KATEGÓRIA   POČET 
výjazdy   58 
časová dotácia v hodinách    101 
zúčastnení príslušníci   36 
skontrolovaná totožnosť osôb   162 
skontrolované prevádzky   35 
zistené podanie tabaku  0 
zistené podanie alkoholu (§30, ods.1 písm a) 372/90Zb.)  43 
zistené užitie alkoholu (mladistvým, maloletým)  43 
zistených záškolákov   0 
počet uložených pokút   29 
suma pokút v EUR   380 
počet napomenutí   0 
počet oznámení na úrady – maloletí v prevádzke  0 
počet oznámení na úrady – užitie alkoholu  43 
prevzatie zákonnými zástupcami   17 

 

3.3.6 Individuálne poradenstvo a pohovory: 
 
• s maloletými  a mladistvými  zachytenými   pri  protispoločenskej  činnosti  hliadkami MsP, 
   koordinovanie ďalších postupov pri riešení konkrétnej sociálnej situácie 
• s rodičmi týchto zachytených, 
• poskytnutie rád obetiam šikanovania, domáceho násilia, 
• v oblasti tvorby preventívnych programov a pod., 
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• poskytnutie kontaktov a odporučenie na odborníkov podľa špecifickosti problému 
 
 
3.3.7 Medializácia  rôznych tém v oblasti prevencie  na webovej stránke mestskej policie, 
Mesta Čadca, v rozhlase (rádio Regina, rádio Express), v televízii (Vaša TV, STV, TV Markíza), 
v tlači (Týždenník Kysuce, Kysucké noviny, Nový čas) : 
• rady na rôzne aktuálne preventívne  témy, 
• výzvy na aktivizáciu občanov, 
• výsledky a priblíženie práce policajta. 
 
  
 3.3.8 Klub mládeže Mestskej polície Čadca - rozvoj preventívnych aktivít v oblasti práce 
s mládežou, ktorý je určený  pre všetky  deti, ktoré  chcú získať viac informácií ako sa uchrániť 
pred rôznymi nebezpečenstvami, osvojiť si základné prvky sebeobrany a pod. V klube majú  
zabezpečené poradenstvo, nasmerovanie  a  podporu v riešení svojích problémov a v rozvíjaní 
dobrovoľníckych aktivít. S dobrovoľníkmi spolupracujeme počas  celého  roka, stretávame sa 
pravidelne dva krát do mesiaca  ako súčasť ďalšej systematickej práce s týmito deťmi 
poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave  obecných projektov, zabezpečovaní 
diskusií s odborníkmi  a pod.  
Na Mestskej polícií sa dobrovoľníci stretávajú spravidla každý druhý štvrtok v klube mládeže 
MP. Rozpis stretnutí je na internetovej stránke MP. 

 
3.3.9 „ Pomáhajme si navzájom“ – preventívny  projekt  je určení pre aktívnych seniorov, ktorí 
sú ochotní sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne 
žijúcich seniorov, priateľov a známich s cieľom informovať ich o projekte pod názvom „ 
Chráňme sa navzájom“. Tento projekt má za cieľ  zvýšiť bezpečnosť samostatne žijúcich 
seniorov.  

Realizovali sme dva  vzdelávacie tréningy  pre aktívnych seniorov. Cieľom bolo oboznámiť 
seniorov s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali a poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci 
využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Dať im návody a odporúčania 
čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa vyvarovať. Ďalej naučiť starších 
ľudí, aby neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený spolu s 
bankomatovou kartičkou, kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie rôznych zmlúv, kúpa kradnutých 
vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom a podobne). Projekt sme rozšírili aj o tému bezpečnosti na 
cestách. Upozorňujeme seniorov na riziká úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej 
nepozornosti a taktiež upozorňujeme na dôležitosť byť videný v tme.  

Tento projekt bol podporený aj Nadáciou Orange v celkovej sume 2000 EUR. 
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3.3.10 Organizácia súťažných tvorivých dielní, workshopov, súťaží  v klube mládeže Mesta 
Čadca pri príležitosti dňa boja proti drogovej závislosti 

• realizácia tvorivých dielní zameraných na interaktívne učenie zamerané najmä na osudy 
závislých mladých ľudí  

• realizácia 4 workshopov  s odborníkmi určené najmä pre deti zo sociálne slabšieho 
prostredia v klube mládeže Mesta Čadca 

  
Cieľom jednotlivých stretnutí bolo: 

 
� poskytnúť deťom  dôležité informácie z prevencie drogových závislostí, ako 

         predchádzať užívaniu drog a rizikami s tým spojenými, poukázať na nebezpečenství 
         vo svojej komunite, zamerať sa na zlepšenie   kvality života v ich komunitách v oblasti   
         protidrogovej prevencie, 

� rozvíjať zdravú osobnosť, posilňovanie sebaúcty, zručnosti v odmietaní a pod. 
� nácvik komunikačných a sociálnych zručností a techník potrebných pre prácu 

         s rovesníkmi 
� V diskusiách  ujasňovať postoje a  názory k danej problematike, hovoríť  o příčinách 

rizikového správania sa mladých ľudí, podporovať rozvoj osobnostnej zrelosti a  hľadanie 
možnosti optimálneho riešenia problémov 

� Organizácia a optimálne trávenie voľného času a pod. 
 
Na workshopoch sa zúčastnil aj  odborný pedagóg-dobrovoľník Volker Sospeter z  Kene, ktorý 
pôsobí v  Kysuckom Európskom Informačnom Centre (KERIC) v Čadci. Organizovali sa na 
verejnom priestranstve v Čadci. Zaujmavosťou boli prezentácie zo života detí v Keni, aktivity 
zamerané na vedenie zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na pozdvihovanie sebavedomia 
apod.  
 

• Súťaže  
 

- Celoročná internetová súťaž“ Mládež proti kriminalite“-vedomostný kvíz, ktorý sa 
vyhodnocuje každý štvrťrok 

- Počas týždňa boja proti drogám od 19-23.11.2012 sme pripravili : 

1. Súťaž č.1: „ Internetová súťaž“ 
            Cieľová skupina: žiaci 5. a 6. ročníkov 
            Téma: Alkohol a cigarety 
 

2. Súťaž č.2:“ Plagát roka 2012“ 
Cieľová skupina: žiaci 7.ročníkov 
Téma:“ Čo všetko spôsobuje alkohol“ 
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Aktivity  zamerané na protidrogovú prevenciu pod názvom „Tvorme, športujme a zabávajme 
sa bez drog“,   nám podporil Žilinský samosprávny kraj  vo výške 800 EUR. 
 
3.3.11  Príprava  odborných stretnutí so zameraním na vzdelávacie aktivity pracovníkov 
pôsobiacich  v oblasti protidrogovej politiky, posilnenie, spolupráce a koordinácie zástupcov 
základných a stredných škôl, zástupcov  štátnej  správy, samosprávy a občianskej spoločnosti. 
Realizovali sme 2 dvojdňové stretnutia s odbornými lektormi . Zúčastnilo sa 46 účastníkov.   
Tieto aktivity nám boli finančne podporené Úradom vlády SR v rámci dotačného programu na 
poskytnutie účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti protidrogovej 
stratégie pre rok 2012 v celkovej výške 4324 EUR.  
 
 
3.3.12  Realizácia projektu formou interaktívnej tvorivej dielne pod názvom „Tvoja správna 
voľba“ v spolupráci s oddelením prevencie PZ SR Čadca a Úradom verejného zdravotníctva 
v Čadci, kde 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.  
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4   ZÁVER  
 

Prevencia kriminality na miestnej úrovni má v porovnaní s inými úrovňami niektoré špecifiká, 
ktoré ju z hľadiska jej významu posúvajú do popredia. Je to totiž práve miestna úroveň, kde sú 
problémy kriminality vnímané a preciťované najakútnejšie a kde je pocit ohrozenia každodennou 
skutočnosťou. 
 
Z tohto dôvodu sú to práve inštitúcie pôsobiace na miestnej úrovni, ktoré sú najschopnejšie 
zrealizovať koncepcie a prístupy, ktoré sa zaoberajú riešením prevencie kriminality detailne. O 
prevencii kriminality na miestnej úrovni preto platí, že na rozdiel napríklad od právnych noriem, 
ktoré by mali byť interpretované a uplatňované v určitom spoločenstve na ktoromkoľvek mieste a 
vo vzťahu ku každému rovnako, jej špecifickou črtou je adresnosť, t.j. „šitie na mieru“, ktoré 
patrí k dôležitým predpokladom jej prínosu a efektívnosti. 
 
K ďalším znakom preventívnych aktivít na miestnej úrovni patrí, že prinášajú nielen zníženie 
evidovanej kriminality v príslušnom území, ale aj zmenu postojov občanov k svojej bezpečnosti, 
zníženie úrovne ich strachu zo zločinu, prehĺbenie ich spolupráce s orgánmi štátnej správy, 
samosprávy a s políciou, zintenzívnenie vzájomných neformálnych vzťahov medzi susediacimi 
rodinami i jednotlivými občanmi, formovanie pocitu ich vzájomnej zodpovednosti a 
spolupatričnosti a pod. Tieto sociálnopsychologické efekty majú trvanie nielen počas realizácie 
príslušných programov, ale sú prínosom aj pre budúcnosť. 
 
 
 
 
 

 
 


