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Poznámka:
Typ podujatia - otvorené pre verejnosť / uzatvorenú skupinu / klienta
Cieľová skupina - deti, veková skupina, dospelí, rodičia s deťmi, odborníci, a pod.

Spracovala:
22.10.2018
Denisa Záchenská
MsÚ Zvolen, odbor rozvoja
na základe podkladov od jednotlivých subjektov
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Kontaktná osoba,
tel. , email

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Diagnostika
poradenstvo

Poradenstvo a pomoc pri
problémoch
s experimentovaním alebo
užívaním drog (vrátane
alkoholu a cigariet)
Poskytnutie nových
informácií potrebných pre
prácu koordinátora,
zvyšovanie jeho odbornosti
Primárna prevencia fajčenia,
užívania alkoholu a ostatných
drog, rozvoj osobnosti
dieťaťa, žiaci sú pozitívnymi
vzormi pre svojich rovesníkov

Individuálna alebo
skupinová práca s
klientom

Pre širokú
verejnosť

Žiaci ZŠ, SŠ, rodičia, CPPPaP Dukelských
učitelia
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Denne

Semináre
konzultácie

Pre
pedagogických
pracovníkov

Koordinátori
prevencie na ZŠ a
SŠ

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Semináre 2 – 3x
ročne

Výcvikové
stretnutia

Uzatvorené
skupiny

Žiaci ZŠ

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Každá skupina cca
1x mesačne

Prevencia užívania
návykových látok

Prevencia fajčenia, užívania
alkoholu a ostatných drog

Besedy v triedach

Pre triedne
kolektívy

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Prevencia šikanovania,
rizikového správania,
práca s „rizikovým
triednym kolektívom“
Riešenie školských,
výchovných, rodinných
problémov

Formatívne pôsobenie na
deti, eliminácia nevhodných
prvkov v správaní

Intervenčný
program

Pre triedne
kolektívy

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Diagnostika a poradenstvo

Individuálna alebo
skupinová práca s
klientom

Pre širokú
verejnosť

Žiaci ZŠ a SŠ
1.-6. ročník ZŠ
zdravý životný štýl
a prevencia
užívania alkoholu a
cigariet –
realizované aj za
účasti peer –
aktivistov
7.-9. ročník
prevencia užívania
legálnych, resp,
nelegálnych drog
jednotlivcov
Žiaci MŠ, ZŠ a SŠ
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
Žiaci MŠ, ZŠ, SŠ
CPPPaP Dukelských
rodičia, učitelia
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

denne

Prevencia sociálnej
patológie
v podmienkach ZŠ a SŠ
„Peer – program“
rovesnícky program
prevencie drogových
závislostí

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen spolu s
CVČ Domino Bela IV.
1567/6, Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Termín/y
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Prevencia
obchodovania s ľuďmi

Zvýšenie Informovanosti o
problematike, ako sa nestať
obeťou

Besedy v triedach
spojené s DVD
filmom

Pre triedne
kolektívy

Žiaci 9. ročníkov ZŠ a
SŠ

Zvýšenie Informovanosti
o danej problematike

Besedy v triedach

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ a SŠ

Kombinovaný program pre
študentov SŠ, v rámci ktorého
v spolupráci s POS
si vyskúšajú športovú
zdatnosť a získajú informácie
o zdravom spôsobe života
„Nehejtuj“ - prevencia
Multimediálny projekt
antisemitizmu a
vzdelávania prostredníctvom
extrémizmu
faktov , emócií a zážitkových
aktivít zameraný na prevenciu
nenávisti
TOLERANCIA (postoje a Špecifický preventívnopredsudky – spojitosti a výchovný program
odlišnosti)
(nadstavbový)

besedy zamerané
na prevenciu
drogových
závislostí

uzatvorené
skupiny

Študenti SŠ vo
Zvolene

Besedy v triedach

Pre triedne
kolektívy

Besedy v triedach

Extrémizmus a strach z
inakosti

Rozdelenie, formy, ciele,
symboly, riziká a prevencia
extrémizmu.

Besedy v triedach

Význam rodiny, podstata
funkčnej rodiny, funkcie
rodiny

Besedy v triedach

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 7. - 8. ročník

Zákonitosti dospievania,
biologické a hlavne psychické
zmeny v puberte, zmeny
správania, príčiny
najčastejších medziľudských
konfliktov v tomto období.
Význam a podstata lásky,
výber partnera.

Besedy v triedach

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 7. - 9. ročník

Šťastie po záruke

v spolupráci s CVČ
Domino.
Domov- rodinavýchova

Dospievanie – puberta
– láska – partner

Kontaktná osoba,
tel., email

Termín/y

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
v spolupráci s MsP
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
Podpolianske osvetové
stredisko
CPPPaP Kuzmányho
nábrežie 814/18 Zvolen

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

25.10.2018

Žiaci ZŠ 8. - 9. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 7. - 9. ročník

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 7. - 9. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
pracovisko: Kuzmányho
nábrežie 814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CVČ Domino
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Mgr. Mariana Klimová
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Mgr. Mariana Klimová
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

v spolupráci s MsP
Bezpečne na internete,
prevencia
kyberšikanovania

Hlavný organizátor
v meste Zvolen

SŠ 1. a 2. ročník
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Reklama

Podpora
duševného
zdravia, predchádzanie
rizikovému
a
suicidálnemu správaniu

Naučme sa zdravo žiť

Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Kontaktná osoba,
tel., email

Typ podujatia

Cieľová skupina

Pôvod reklamy, jej príčiny, Besedy v triedach
dôsledky,
skryté
formy
manipulácie s informáciami.

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 7. – 8. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Mariana Klimová
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Význame rodiny, podpora Besedy v triedach
duševného zdravia, prejavy
psychických
problémov,
predchádzanie samovraždám

Pre triedne
kolektívy

Študenti SŠ 1 a 2
ročníkov

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Mariana Klimová
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 5. - 7. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Mariana Klimová
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Detská
konferencia Križovatky
šťastia

Žiaci ZŠ – 7.roč.,
peer-aktivisti

ZŠ Námestie mládeže,
CPPPaP, POS, Mesto
Zvolen, CVČ Domino

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

23.11.2018

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 6. - 9. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Ako odolávať a nepodľahnúť
fajčeniu, pitiu alkoholických
nápojov, čo všetko zdravý
životný štýl zahŕňa a naopak
čo mu škodí.
Detská konferencia
Preventívne
pôsobenie
v zmysle posilnenia zdravého
v rámci Týždňa boja životného štýlu, návodu na
proti drogám
plnohodnotné
využívanie
voľného času a prezentácie
pozitívnych vzorov

Forma podujatia

Intervenčný
program
2 stretnutia

Organizované
podujatie
vedomostný kvíz,
ukážka
voľnočasových
a spoločenských
aktivít pre mládež
Prevencia
porúch Sebaponímanie, Body Image, Besedy v triedach
príjmu potravy
príčiny
vzniku
anorexie,
bulímie,
obezity.
Sebapoškodzovanie,
nadmerné cvičenie, ortorexia.
Druhý krok
Preventívny
program Preventívny
zameraný na sociálny a program
emocionálny rozvoj učí deti 8 stretnutí
byť empatickými, dobre
komunikovať s inými, správne
riešiť konflikty, neubližovať
iným a zvládať agresiu a
hnev.

Triedne
kolektívy,
školské kluby,
MŠ

MŠ – predškoláci
ZŠ – 1.-3. ročník

Termín/y
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Kontaktná osoba,
tel., email

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Bezpečne doma –
bezpečne v komunite

Stretnutia sú zamerané na
témy, ktoré súvisia s
bezpečnosťou - nástrahy v
domácnosti, na ceste, na
uliciach, nástrahy médií,
nástrahy v škole, nástrahy
vonku, v prírode.
Program zameraný na
podporu duševného zdravia,
prevenciu rizikového
správania, uvoľnenie napätia,
podporu vyjadrenia emócií,
zdravého sebapresadzovania.
Program je zameraný na
primárnu prevenciu
drogových závislostí

Preventívny
program
4 - 8 stretnutí

Triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 3. - 4. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

Mgr. Jana Šimšáleková
045/533 55 02
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Preventívny
program
2 stretnutia

Triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ 5. - 6. ročník

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Preventívny
program
8 stretnutí po 45
minút
Preventívny
program
5-8 stretnutí

Triedne
kolektívy

MŠ – predškoláci
ZŠ – 1.-2. ročník

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Triedne
kolektívy

MŠ – predškoláci

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Preventívny
program
10x 1 vyučovacia
hodina
Preventívny
program
6 až 8x 2
vyučovacie hodiny
Preventívny
program
5 x 2 vyučovacie
hodiny
Preventívny
program
5 x 2 vyučovacie
hodiny
Preventívny
program
2 – 3 stretnutia

Triedne
kolektívy

MŠ – predškoláci
ZŠ – 1. ročník

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Triedne
kolektívy alebo
výber žiakov

ZŠ - 7.-8. ročník

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Triedne
kolektívy

ZŠ – 6.-7.ročník

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Triedne
kolektívy

ZŠ – 5.-7.ročník

045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl

Triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ a SŠ

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie

045/547 95 90
045/533 55 02

Podľa požiadaviek
škôl

Rozvíjame zdravú
osobnosť

FILIPKO

EQ výchova- hravý
Program, ktorý vznikol s
sprievodca zložitým
cieľom oboznámiť deti s
svetom detských emócií prežívaním a rozvíjať ich
emocionálnu inteligenciu.
KOZMO a jeho
Preventívny program
dobrodružstvá
zameraný na rozvoj
emocionálnej inteligencie a
prosociálneho správania
Kariérová cesta
Program zameraný na vhodný
výber strednej školy

Cesta k emocionálnej
zrelosti

Preventívny program
zameraný na posilnenie
vlastnej osobnosti.

Pohyb a správne
stravovacie návyky

Program zameraný na zdravý
životný štýl

ADAPTÁCIA ŽIAKOV na Preventívne aktivity sú
nové školské prostredie zamerané na pomoc pri
adaptácii žiakov v súvislosti s

Termín/y
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
prechodom na 2. stupeň ZŠ
a na SŠ
Workshopy pre učiteľov Stretnutia zamerané na témy, Podľa záujmu
ZŠ
s ktorými učitelia zápasia
jeden alebo
dennodenne.
dvakrát v priebehu
školského roka
Workshopy pre
Stretnutia zamerané na témy, Podľa záujmu
asistentov učiteľa
s ktorými asistenti zápasia
jeden alebo
dennodenne.
dvakrát v priebehu
školského roka
Bližšia špecifikácia ponuky na http://cpppapzvolen.webnode.sk/

Otvorené podľa Učitelia ZŠ
záujmu

Otvorené podľa Asistenti učitelľov ZŠ
záujmu

814/18 Zvolen

cpppapzv@gmail.com

CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
CPPPaP Dukelských
hrdinov 44, Zvolen
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen

045/547 95 90
045/533 55 02

Podľa požiadaviek
škôl

cpppapzv@gmail.com
045/547 95 90
045/533 55 02
cpppapzv@gmail.com

Podľa požiadaviek
škôl
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene
Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Kontaktná osoba,
tel. , email

Termín/y

Otvorené triedne žiaci 8 – 9 roč.
kolektívy.
základných škôl a
študenti stredných
škôl
Otvorené
1 a 2 ročníky ZŠ
pre ZŠ v blízkosti
žel. tratí, staníc,
koľajísk.

OR PZ vo Zvolene

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

priebežne počas
celého roka podľa
požiadaviek škôl

OR PZ vo Zvolene
KR PZ Banská Bystrica

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

priebežne počas
celého roka podľa
požiadaviek škôl

Prednášky spojené
s besedou

Otvorené široká
verejnosť.

OR PZ vo Zvolene
PPZ Bratislava

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

priebežne počas
celého roka

Prednášky spojené
s besedou, podľa
zamerania

otvorené triedne žiaci ZŠ, MŠ
kolektívy

OR PZ Zvolen

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

priebežne počas
celého roka podľa
požiadaviek škôl

DVD film,
prednáška spojená
s besedou
DVD film, beseda.

Otvorené triedne Študenti stredných OR PZ vo Zvolene
kolektívy
škôl
Otvorené triedne Študenti stredných OR PZ vo Zvolene
kolektívy
škôl, žiaci 8. a 9.
Ročníkov ZŠ

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk
kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

Prednášky spojené
s besedou

otvorené triedne študenti stredných
kolektívy
škôl a žiaci
základných škôl

OR PZ vo Zvolene

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

priebežne počas
celého roka podľa
požiadaviek škôl
priebežne
v zimnom období
roka podľa
požiadaviek
priebežne počas
celého roka podľa
požiadaviek škôl

Prednášky + práca
s pracovnými
listami. 5- tém :
polícia, internet,
rasizmus, doprava,
násilie.

Obmedzený
počet tried

OR PZ Zvolen, + Mestská
polícia Zvolen, PPZ

kpt. Mgr. Ladislav Lietava
0961 63 3113
ladislav.lietava@minv.sk

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Úteky z domova

Zvýšenie informovanosti
v danej problematike,
preventívne pôsobenie na
žiakov.
Oboznámenie s rizikami
v železničnej doprave snahou
o predchádzanie a zníženie
nehodových udalostí
v obvode železničných dráh.
Rady seniorom. Ako si
zabezpečiť svoj majetok,
vyhnúť podvodníkom,
zlodejom na ulici, CP, a iné
Bezpečnosť v cestnej
premávke, pravidlá CP,
chodci, cyklisti, reflexné
doplnky.
Problematika obchodovania
s ľuďmi a ako sa nestať
obeťou obchodovania
Problematika a prevencia
hlavne počas prelomu roka
pri zlom používaní rôznej
pyrotechniky
Problematika počítač
a závislosť, internetové
šikanovanie, virtuálny svet a
zákon,
Prevencia kriminality a inej
proti spoločenskej činnosti,
ktorej nástroj je
predchádzanie sociálnopatologických javov
a nežiadúcich spoločenských
aktivít detí. (čiastkové ciele)

Prednáška spojená
s DVD

Preventívny projekt
„Oliho príbeh“

Preventívny projekt
„Bezpečná jeseň
života“

„Cesta domov
bezpečne“
„Obchodovanie
s ľuďmi“
„Moje ruky“

Kyberšikanovanie

Projekt „Detská
policajná akadémia“

Prednášky spojené
s DVD

Cieľová skupina

seniori

Žiaci 6 ročníka ZŠ

Stanovené
termíny počas
školského roka
2018/2019
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Mestská polícia Zvolen
Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Kontaktná osoba,
tel. , email

Žiaci MŠ,ZŠ
a študenti
stredných škôl

Mestská polícia Zvolen

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk

Počas celého šk.
roka
a dohodnutých
termínov

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ a študenti
stredných škôl

Mestská polícia Zvolen

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
Ijmichalik@zvolen.sk

Podľa požiadaviek
škôl r. 2018/19

Pre triedne
kolektívy

Žiaci ZŠ a študenti
stredných škôl

Mestská polícia Zvolen

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk

Podľa požiadaviek
škôl

Pre triedne
kolektívy

Študenti stredných Mestská polícia Zvolen
škôl a žiaci 9. tried +
ZŠ
CPPPaP, Kuzmányho
nábrežie

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk
Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com
inšp. Jozef Michalík
045/5331000
jmichalík@zvolen.sk

Počas celého šk.
roka
a dohodnutých
termínov

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Projekt „ Daj prednosť
životu“

Preventívne pôsobenie ne
žiakov, význam zákona
v spoločnosti, individuálna
zodpovednosť a rozvoj
právneho vedomia
Preventívne pôsobenie
a vysvetlenie nebezpečenstva
závislosti na alkohole,
vandalizmus, agresivita
Vysvetlenie žiakom
nevhodnosť agresívneho
správania a formovanie
právneho vedomia žiaka

Prednášky spojené
s besedou
a použitím
modelových
situácií
Prednášky spojené
s besedou

Pre triedne
kolektívy

Beseda so žiakmi
v triede po
prečítaní
konkrétneho
prípadu
šikanovania žiaka
Premietnutie DVD
filmu k danej téme
a následná beseda
ako sa chrániť

„Dúhové dni“

Prevencia šikanovania,
agresívne a rizikové
správanie „Ako chutí
bolesť“

Projekt „Obchodovanie Poskytnutie základných
s ľuďmi“
informácii o problematike
obchodovania s ľuďmi
a o programe podpory
a ochrany obetí
obchodovania
Projekt „RADY PRE
Poskytovanie základných
SENIOROV“
informácii ako chrániť svoju
osobu a majetok

Projekt „Detská
policajná akadémia“
Projekt ÚVZ SR
„Bezpečný návrat
domov“

Projekt rozdelený do 5. tém
aby deti predchádzali
kriminalite
Projekt zameraný na
prevenciu rizík v cestnej
doprave a dopravnom
správaní mládeže. Projekt
určený na vzdelávanie
študentov stredných škôl.

Beseda
Kluby dôchodcov Starší spoluobčania Mestská polícia Zvolen +
a prednáška
OR PZ Zvolen
v mestskom centre
pre prevenciu
a v kluboch
seniorov
Určené vyučovacie Uzavreté skupiny Žiaci 6. triedy ZŠ
Mestská polícia Zvolen
hodiny
Hrnčiarska
Premietanie DVD k Pre triedy
téme a prednáška
spojená s besedou.

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk
Študenti stredných Regionálny úrad
Mgr. Iveta Gondášová
škôl
verejného zdravotníctva, 045/5552323
Zvolen
zv.ruvz@ruvz.sk
+ Mestská polícia Zvolen inšp. Jozef Michalík
045/5331000
jmichalik@zvolen.sk

Termín/y

Priebežne podľa
dohody

Pravidelne 1x
mesačne
Podľa požiadaviek
a dohody so
školami
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Kontaktná osoba,
tel. , email

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Kyberšikanovanie

Problematika
počítačov a závislosť,
internetové šikanovanie,
virtuálny svet a porušenie
zákona
Rozvoj pohybu a vedomostí
žiakov + ukážky práce
psovodov PZ Zvolen +
Špeciálna ZŠ

Prednášky
spojené s besedou
použitie brožúrky

Triedne kolektívy Študenti stredných Mestská polícia Zvolen
škôl a žiaci
základných škôl

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk

Priebežne počas
celého škol. roka
podľa požiadaviek
škôl

Branno-športové
súťaže, vedomostn
é testy v oblasti
právneho vedomia
a zodpovednosti
žiakov
Prejazd svetelnou
križovatkou,
priechod pre
chodcov a
križovatka hlavná
cesta s vedľajšou
cestou

Pre všetky ZŠ
Žiaci ZŠ 2.stupeň
maximálne jedno
súťažné družstvá
zo ZŠ

Mestská polícia Zvolen

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk

Máj / Jún 2019
areál Špeciálnej
ZŠ

Pre žiakov 1. tr – 5. Mestská polícia Zvolen
tr. ZŠ

inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalik@zvolen.sk

Podľa požiadaviek
a dohody so
školami
Mesiace: máj,
jún, september
(nesmie pršať)

Putovný pohár
náčelníka MsP Zvolen

Dopravná výchova na
mobilnom DDI

Praktické preskúšanie
vedomostí na MDDI ako sa
správa chodec a bicyklista v
cestnej premávke

Pre žiakov 1.
stupňa ZŠ

Cieľová skupina

Hlavný organizátor
v meste Zvolen

Názov podujatia

Termín/y
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Mesto Zvolen – odbor školstva
Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Odbor školstva - ŠÚ

Kontaktná osoba,
tel., email
ŠÚ - Mgr. Miriam Rašnerová
045/530 32 99
mrasnerova@zvolen.sk
Koordinátori akcie

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Pracovné stretnutia
s riaditeľmi škôl

Usmernenia a metodické
pokyny v oblasti školskej
legislatívy
Preventívne pôsobenie na
zdravý životný štýl, realizácia
školských programov –
mliečne programy, školské
ovocie...
Aktívne pôsobenie na žiakov
k fyzickému pohybu

Porady

Uzatvorená
skupina

Riaditelia MŠ, ZŠ,
CVČ, ZUŠ

Ochutnávka
zdravých jedál
v MŠ a ZŠ

Široká verejnosť

Deti MŠ, žiaci ZŠ,
rodičia

Školy v súčinnosti
s odborom školstva –
školským úradom

Súťaž v atletických
disciplínach

Uzatvorená
skupina

Žiaci ZŠ, deti MŠ

ZŠ, OŠ – ŠÚ, CVČ

Riaditeľ školy, odbor školstva ŠÚ

Máj – jún 2019

Evička nám ochorela

Starostlivosť o zdravie a
zdravý životný štýl

Zábavná hra

Uzatvorená
skupina

Deti MŠ

MŠ Hrnčiarska a ČSK

Mgr. Korytárová
0907 843 898
korytarova@ms.zvolen.sk

Jún 2019

Symboly a symbolika

Pôvod a význam symbolov,
Prednášky spojené
skryté významy symbolov,
s besedou
používanie symbolov
v mládežníckych subkultúrach

Centrum voľného času
Domino v spolupráci
s odborom školstva – ŠÚ

Pavol Kolačkovský
priebežne počas
0908 769 514
celého roka
kolackovskypavol@centrum.sk podľa
požiadaviek škôl

Zdravá škola

Športové olympiády a
súťaže

Uzavreté skupiny 3. – 9. ročník ZŠ
– prihlásené ZŠ

Termín/y
Priebežne

Priebežne
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Mesto Zvolen – odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny – terénni sociálni pracovníci Mesta Zvolen
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Komunitné centrum na
Unionke

Nízkoprahový predškolský
klub detí

Výučba pod
vedením
komunitných
pracovníkov

Otvorená
skupina

Komunitné centrum na
Unionke

Nízkoprahový klub pre deti
a mládež

Výučba pod
vedením
komunitných
pracovníkov

Otvorená
skupina

Letný tábor

Zábavnou formou podporiť
zdravý štýl života deti
a hodnotné využívanie
voľného času v rámci
sekundárnej prevencii proti
sociálno-patologickým javom
Zmysluplné využívanie
voľného času detí, pozitívny
vzťah detí k pohybu, hre,
zábave. Viesť deti k športovej
činnosti.
Preventívne pôsobenie
v zmysle posilnenia zdravého
životného štýlu
Prevencia proti sociálnopatologickým javom

Týždňový denný
tábor

Uzatvorená
skupina

Jednodňová
aktivita

Uzatvorená
skupina

Prednášky,
voľnočasové
aktivity
Záujmové krúžky

Otvorená
skupina

Športový deň

Komunitné centrum na
Unionke

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Deti vo veku od 4-6 Komunitní pracovníci
rokov zo sociálne
Mesta Zvolen
znevýhodneného
prostredia z lokalít
Unionka a pod
Pustým Hradom
Deti vo veku od 7- Komunitní pracovníci
18 rokov zo
Mesta Zvolen
sociálne
znevýhodneného
prostredia z lokalít
Unionka a pod
Pustým Hradom
Deti a mládež zo
Sociálni a komunitní
sociálne
pracovníci Mesta Zvolen
znevýhodneného
prostredia vo veku
8-16 rokov

Kontaktná osoba,
tel., email
Mgr. Miroslav Kováč
0905 229 073
kc.romanojilo.zvolen@gmail.com

Deti zo sociálne
znevýhodneného
prostredia mesta
Zvolen vo veku 7 –
14 rokov
Školopovinné deti

Cieľová skupina

Termín/y
September
2018 – Jún
2019

Mgr. Miroslav Kováč
0905 229 073
kc.romanojilo.zvolen@gmail.com

September
2018 – Jún
2019

Mgr. Želmíra Jonášová
0905 748 511
kspksp@centrum.sk

Júl 2019

Sociálni a komunitní
pracovníci Mesta Zvolen

Mgr. Želmíra Jonášová
0905 748 511
kspksp@centrum.sk

August 2019

Komunitní pracovníci
Mesta Zvolen

Mgr. Miroslav Kováč
0905 229 073
kc.romanojilo.zvolen@gmail.com

Priebežne
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Centrum voľného času DOMINO
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Hudba a životný štýl
Drogy a hudba

Vedieť oceniť silu hudby
a uvedomiť si jej miesto
v zmysluplnom využívaní
voľného času

prednášky spojené
s besedou

Uzavreté skupiny Žiaci ZŠ
– prihlásené ZŠ

„Peer – program“
rovesnícky program
prevencie drogových
závislostí

Primárna prevencia fajčenia, Výcvikové
užívania alkoholu a ostatných stretnutia
drog, rozvoj osobnosti
dieťaťa, snaha aby žiaci boli
pozitívnymi vzormi pre
svojich rovesníkov
Viesť deti k športovej činnosti Súťaž

Silvestrovský turnaj
v minifutbale –
„Zober loptu nie
drogu“
Extrémizmus a strach z
inakosti

Rozdelenie, formy, ciele,
symboly riziká a prevencia
extrémizmu

prednášky spojené
s besedou

Uzatvorené
5 skupín

Cieľová skupina

Žiaci ZŠ

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Centrum voľného času
DOMINO

Kontaktná osoba,
tel., email
Pavol Kolačkovský
0908 769 514
kolackovskypavol@centrum.sk

CPPPaP - oddelenie
PSVaP
Kuzmányho nábrežie
814/18 Zvolen
Centrum voľného času
Domino
Centrum voľného času
DOMINO

Mgr. Sylvia Tichá
045/547 95 90
cpppapzv@gmail.com
Pavol Kolačkovský
0908 769 514
kolackovskypavol@centrum.sk
Mgr. Adam Kelemen
0908 769 514
domino@cvczv.edu.sk

Uzavreté skupiny Žiaci 1.stupňa ZŠ
– prihlásené ZŠ
mesta a obvodu
ZV
Uzavreté skupiny 7. - 9. ročník ZŠ a 1. Centrum voľného času
– prihlásené ZŠ
a 2. ročník SŠ
DOMINO v spolupráci s
CPPPaP

Pavol Kolačkovský
0908 769 514
kolackovskypavol@centrum.sk

Symboly a symbolika

Pôvod a význam symbolov,
Prednášky spojené
skryté významy symbolov,
s besedou
používanie symbolov
v mládežníckych subkultúrach

Uzavreté skupiny 3. – 9. ročník ZŠ
– prihlásené ZŠ

Centrum voľného času
Domino v spolupráci
s odborom školstva – ŠÚ
/Mgr.Rašnerová/

Pavol Kolačkovský
0908 769 514
kolackovskypavol@centrum.sk

„Umením proti
drogám“

Viesť deti k umeleckým
aktivitám

Uzavreté skupiny 3. – 9. ročník ZŠ
– prihlásené ZŠ

Centrum voľného času
Domino

Zuzana Škařupová
0908 769 514
domino@cvczv.edu.sk

Podujatia spojené
s výtvarnou
činnosťou

Termín/y
priebežne
počas celého
roka podľa
požiadaviek
škôl
Každá skupina
1x mesačne

Január 2019

priebežne
počas celého
roka podľa
požiadaviek
škôl
priebežne
počas celého
roka podľa
požiadaviek
škôl
priebežne
počas celého
roka podľa
požiadaviek
škôl
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola – HEURÉKA
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

„Peer – program“
rovesnícky program
prevencie drogových
závislostí

Primárna prevencia fajčenia,
užívania alkoholu
a ostatných drog, rozvoj
osobnosti dieťaťa, snaha,
aby žiaci boli pozitívnymi
vzormi pre rovesníkov
Preventívne pôsobenie
v zmysle posilnenia
tolerancie a eliminácie
predsudkov

Pravidelná
záujmová činnosť
Svetielko

Pre prihlásené
deti do SCVČ
Heuréka –
záujmový útvar
Svetielko

Žiaci 2.st. ZŠ

Beseda formou
„živej knihy“ cudzinky žijúcej na
Slovensku

Pre prihlásené
deti do SCVČ
Heuréka –
záujmový útvar
Svetielko

Prevencia kriminality

Preventívne pôsobenie
v rámci prevencie sociálnopatologických javov

Prevencia HIV/AIDS

Prevencia šírenia vírusu HIV,
výchova k manželstvu a
rodičovstvu

Prevencia extrémizmu
a fašizmu
NIE v našom meste

Prevencia šírenia fašizmu
a extrémizmu.
Podpora rozvoja tolerancie
sociálnych skupín, ktoré čelia
prejavom nenávisti.

Výcvik peer-aktivistov

Primárna prevencia soc.patologických javov, rozvoj
osobnosti dieťaťa,
emocionálnej inteligencie,
spolupráce, snaha, aby žiaci
boli pozitívnymi vzormi
pre rovesníkov

Prevencia xenofóbie

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
SCVČ Heuréka

Kontaktná osoba,
Termín/y
tel., email
Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová týždenne
0948 716 697
scvc.heureka@gmail.com

Žiaci 2.st. ZŠ

SCVČ Heuréka
s CKO a s komunitnou
organizátorkou z OC
OKO

Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová 18.10.2018
0948 716 697
scvc.heureka@gmail.com
Sanja Nikolov
0905 358 816
nikolovsanja@gmail.com

Beseda
Pre prihlásené
s príslušníkom MsP deti do SCVČ
Heuréka –
záujmový útvar
Svetielko

Žiaci 2.st. ZŠ

SCVČ Heuréka
s MsP Zvolen

Beseda
s prezidentkou
Spoločnosti pre
plánované
rodičovstvo
Besedy a zážitkové
aktivity

Pre prihlásené
deti do SCVČ
Heuréka –
záujmový útvar
Svetielko
Pre prihlásené
deti do SCVČ
Heuréka –
záujmový útvar
Svetielko

Žiaci 2.st. ZŠ

SCVČ Heuréka
Spoločnosť pre
plánované rodičovstvo
a PF UMB BB

Žiaci 2.st. ZŠ

SCVČ Heuréka
s CKO BB a platformou
NIE V NAŠOM MESTE

Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová
0948 716 697
scvc.heureka@gmail.com
inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalík@zvolen.sk
Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová
0948 716 697
scvc.heureka@gmail.com
doc.PaedDr.Lenka Rovňanová
Jenka.rovnanova@umb.sk
Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová
0948 716 697
scvc.heureka@gmail.com
Maroš Chmelík, PhD.
maros@cko.sk
Sanja Nikolov
0905 358 816
nikolovsanja@gmail.com

Výcvikové
stretnutie peeraktivistov
„Zvolenské
svetielka“

Uzavretá skupina Pre deti z krúžku
20 detí
Svetielko zo SCVČ
Heuréka

SCVČ Heuréka
s MsP Zvolen, CKO BB,
so SPR a s PF UMB BB

15.11.2018

December 2018

Február – marec
2019

Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová Apríl 2019
0948 716 697
(2 dni)
scvc.heureka@gmail.com
inšp. Jozef Michalík
045/533 10 00
jmichalík@zvolen.sk
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
doc.PaedDr.Lenka Rovňanová
Jenka.rovnanova@umb.sk
Maroš Chmelík, PhD.
maros@cko.sk
Sanja Nikolov
0905 358 816
nikolovsanja@gmail.com
Heuréka –konferencia
pre mladých ľudí,
7.ročník

Spájanie kultúr, posilnenie
tolerancie, prezentácia peerprogramu, zdravého
životného štýlu,
zmysluplného využívania
voľného času mladých ľudí

Organizované
podujatie
s medzinárodnou
účasťou

Uzavretá skupina
– účastníci
konferencie
(ZŠ, SŠ, VŠ);
pozvaní žiaci ZŠ

Pre aktívnych
a jazykovo
zdatných mladých
ľudí

SCVČ a SZUŠ Heuréka
s KKĽŠ, Mestom Zvolen,
POS, MsP, OC OKO, CKO

Mgr.Alena Mičian Ostrihoňová Máj 2019
0948 716 697
(2 dni)
scvc.heureka@gmail.com
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Podpolianske osvetové stredisko
Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Podpolianske
osvetové stredisko

Kontaktná osoba,
Termín/y
tel., email
Mgr. Katarína Špaldoňová
045/533 16 59
25.10.2018
katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk

Žiaci ZŠ – 7.roč.

CPPPaP spolu s POS,
Heurékou

Mgr. Katarína Špaldoňová
045/533 16 59
November
katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk 2018

podľa potreby

Podpolianske
osvetové stredisko

Mgr. Katarína Špaldoňová
045/533 16 59
priebežne
katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk

Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Šťastie po záruke

Kombinovaný program pre
študentov SŠ, v rámci ktorého
si vyskúšajú športovú
zdatnosť a získajú ďalšie
informácie o zdravom
spôsobe života

12 hod. maratón
v mini futbale,
besedy
s odborníkmi

uzatvorené
skupiny

Študenti SŠ vo
Zvolene

Detská konferencia“
Týždeň boja proti
drogám

Preventívne pôsobenie
v zmysle posilnenia zdravého
životného štýlu

Detská
konferencia,
vedomostné kvízy,
ukážka
voľnočasových
a spoločenských
aktivít pre mládež
Besedy,
prednášky....

Organizované
podujatie

uzatvorené
skupiny

Jednotlivé podujatia na Spoluorg anizátorsky sa
základe požiadavky
podieľať na podujatiach
a dohody s inými
v regióne, kde je to potrebné
subjektmi
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

„Ja to zvládnem“
nástrahy ulice

Poskytnúť informácie o tom,
čo môže poskytnúť ulica nástrahy a nebezpečenstvá
ulice

beseda

triedne kolektívy

žiaci ZŠ, kluby,
mladší školský vek

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Krajská knižnica Ľudovíta
Štúra

Kontaktná osoba,
tel., email
Mgr. Mária Masárová
045/533 10 71
maria.masarova@kskls.sk

„Filipove
dobrodružstvá“
- zákernosť drogy

Pomocou prezentácie kníh
s danou problematikou
poukázať na zákernosť drogy
a škodlivosť pre zdravý vývoj
mladého človeka

prednáška spojená
s besedou

triedne kolektívy

žiaci ZŠ, školské
kluby, mladší
školský vek

Krajská knižnica Ľudovíta Mgr. Mária Masárová
Štúra
045/533 10 71
maria.masarova@kskls.sk

„Drogy, to teda, nie!“

Prevencia drogových
závislostí a vedomosti zo
spoločenského života

Súťažný kvíz

triedne kolektívy

ZŠ, SŠ,

Krajská knižnica Ľudovíta Mgr. Dáša Machalová
Štúra
045/533 10 71
dasa.machalova@kskls.sk

Termín/y
po dohode
počas školského
roka,
na základe
požiadaviek
pedagógov
po dohode
počas školského
roka,
na základe
požiadaviek
pedagógov
po dohode
počas školského
roka,
na základe
požiadaviek
pedagógov
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Návykové látky –
prevencia fajčenia

Informovať žiakov
a študentov škôl o rizikách
fajčenia. Meranie CO vo
výdychu.

Týždeň mozgu

Edukačné aktivity na tému
mozog. Prevencia pred
ochoreniami mozgu, potreba
trénovania pamäti.
Eliminácia rizikových faktorov
srdcovo-cievnych ochorení,
diabetu a iných chronických
neinfekčných ochorení.

Prednáška, praktická
Pre deti a mládež Triedne a školské
ukážka práce
kolektívy
s prístrojom
smokerlyzér. Merania
na školách aj v Poradni
zdravia pri RÚVZ
Zvolen, Nádvorná 12.
Prednášky, besedy.
Deti, mládež.
Triedne kolektívy

Svetový deň zdravia

Svetový deň Pohybom
ku zdraviu (10.5.)

Podpora fyzickej aktivity na
školách.Podpora pohybových
aktivít v regióne.

Medzinárodný deň
proti zneužívaniu drog
a nezákonnému
obchodovaniu s nimi
(26.6.)

Informovať žiakov
a študentov škôl o rizikách
fajčenia. Meranie CO vo
výdychu.

Zdravý životný štýl,
úprava telesnej
hmotnosti, zanechanie
fajčenia, podpora
duševného zdravia

Prevencia chronických
neinfekčných ochorení,
diagnostika, cielené
poradenstvo

Výchovno-edukačné
aktivity. Meranie
antropometrických
a biochemických
ukazovateľov
(cholesterol,glykémia,k
rvný tlak,BMI, obsah
tuku, spojené
s odborným
poradenstvom.
Preventívno-edukačné
aktivity. Súťaž Vyzvi
srdce k pohybu- každý
druhý rok.
Prednáška, praktická
ukážka práce
s prístrojom
smokerlyzér.Merania
na školách aj v Poradni
zdravia pri RÚVZ
Zvolen, Nádvorná 12.
besedy, prednášky,
merania % telesného
tuku, spirometria,
antropometrické
ukazovatele, Indexy
BMI,WRH, iné

Typ podujatia

Cieľová skupina

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva,
Zvolen

Kontaktná osoba,
tel., email
Mgr. Iveta Gondášová
045/555 23 23
zv.ruvz@uvzsr.sk

Termín/y
Každoročne,
priebežne, podľa
požiadaviek škôl

Regionálny úrad
Mgr. Iveta Gondášová
verejného zdravotníctva, 045/555 23 23
Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk

Marec 2019

Regionálny úrad
Mgr. Iveta Gondášová
verejného zdravotníctva, 045/555 23 23
Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk

Apríl 2019

Deti,
Deti aj dospelá
mládež,verejnosť populácia
.

Regionálny úrad
Mgr. Iveta Gondášová
verejného zdravotníctva, 045/555 23 23
Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk

Apríl - Máj 2019

Deti, mládež

Triedne a školské
kolektívy

Regionálny úrad
Mgr. Iveta Gondášová
verejného zdravotníctva, 045/555 23 23
Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk

Jún 2019

pre skupiny aj
individuálne
poradenstvo

Žiaci ZŠ, študenti
SŠ, kolektívy

RUVZ Zvolen

Priebežne ,podľa
požiadaviek
a dohody s inými
subjektmi

Pre verejnosť

Produktívny vek

Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.ruvz@uvzsr.sk
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
RUVZ Zvolen

Kontaktná osoba,
tel., email
Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk

Forma podujatia

Typ podujatia

Cieľová skupina

Participovať podľa potreby na
podujatiach v regióne so
zameraním sa na ochranu,
podporu a rozvoj bio-psychosociálnej podstaty zdravia
Deň srdca – MOST
Spoznanie osobného rizika
mesiac o srdcových
pre vznik srdcovo-cievnych
témach
ochorení a cielené
poradenstvo
Svetový deň duševného Odtabuizovanie problematiky
zdravia. Každoročne
a vyzdvihnutie významu
10.10.
duševného zdravia, prevencia
samovrážd u detí

Besedy,
prednášky,merania
zamerané na ochranu,
podporu a rozvoj
zdravia
Meracie
miesto.Kombinovaná
zdravotno-výchovná
akcia
Osvetové
a preventívne aktivity

verejnosť,
skupiny

cielene i celá
populácia

otvorené pre
širokú verejnosť

Verejnosť

RÚVZ Zvolen Zvolen,
Mgr. Iveta Gondášová
Nadácia srdca, Bratislava 045/ 555 23 23

verejnosť

žiaci ZŠ,SŠ

RUVZ Zvolen

Svetový deň výživy
16.10.

Prevencia nadváhy a obezity
populácie, zvýšenie
povedomia o rozsahu
a o povahe zdravotných
problémov spôsobených
nadváhou a obezitou.
Prevencia sedentarizmu.
Protifajčiarska kampaň

Prednášky, osvetové
a preventívne aktivity

verejnosť

verejnosť

RÚVZ Zvolen

Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk

Podľa
požiadaviek a
dohody s inými
subjektmi

Intervenčná činnosť

verejnosť

verejnosť

RÚVZ Zvolen participátor

Máj 2019

Zdravotno-výchovná kampaň
– prevencia nadmerného
užívania alkoholu,
informovanie o rozsahu
a povahe zdravotných
problémov spôsobených
škodlivým užívaním alkoholu

Prednášky, zážitkové
podujatie

školy

školy

RÚVZ Zvolen, UVZ SR,
Policajný zbor SR,
Mestská polícia Zvolen

Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk
Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk

Ochrana, podpora
a rozvoj zdravia

Svetový deň bez
tabaku. Dni prevencie
Bezpečný návrat
domov

zv.pz.@uvzsr.sk
Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk

Termín/y
Priebežne podľa
dohody s inými
subjektmi

September 2019

Priebežne počas
roka a podľa
požiadaviek
a dohody so
školami

Podľa dohody so
školami,
priebežne počas
roka 2019
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Prehľad podujatí v meste Zvolen plánovaných v rámci prevencie v školskom roku 2018/2019
Názov podujatia

Cieľ podujatia

Forma podujatia

Typ podujatia

Národný program
prevencie obezity detí

Celosvetový program Nestlé
Projekt Viem čo zjem. Prihlásené školy
Healthy Kids. Tretí ročník v SR Prednášky, súťaže,
šk.r.2018/19
interaktívne
formovanie
povedomia detí
o zásadách správnej
a vyváženej stravy.
Orientácia v zložení
potravín. Správny
spôsob ich
konzumácie,
skladovania. Pracovné
listy, kvízy.

Cieľová skupina
Prihlásené školy –
žiaci 3.-6. ročníkov
ZŠ

Hlavný organizátor
v meste Zvolen
Nestlé Healthy Kids.
Odborný garant UVZ SR
a RÚVZ Zvolen ako
participant projektu.
Tretí ročník v SR
šk.r.2018/19

Kontaktná osoba,
tel., email
Mgr. Iveta Gondášová
045/ 555 23 23
zv.pz.@uvzsr.sk

Termín/y
Podľa dohody
s prihlásenými
školami
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