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Ú vod 

Cieľom brožúry „Poznaj mestskú políciu“ je informovať širokú verejnosť o najčastejších 

problémoch pomocou niekoľkých rád, príbehov, obrázkov a zistení mestskej polície, 

ktoré môžu byť nápomocné k tomu, aby sa občan nestal obeťou alebo aby sa on sám 

nedopúšťal protiprávneho konania. Brožúra je tematicky zameraná nielen pre deti, 

občanov mesta Sereď ale aj seniorov. Uvedomujeme si však, že prioritou zostávajú deti 

a mládež, pretože práve oni patria medzi najohrozenejšiu skupinu. Druhou kategóriou sú 

seniori, ktorí sú na svoj vek veľmi ľahko ovplyvniteľní a nevedia správne reagovať  na 

vzniknuté situácie. V brožúrke nájdete veľké množstvo situácii, s ktorými sa  stretávate 

v bežnom živote, a ktoré sme sa vám snažili spracovať do jedného celku.    

Význam prevencie si Mestská polícia Sereď uvedomuje už veľmi dlho, nechce pôsobiť  len 

represívne, ale v prvom rade preventívne, pretože práve prevenciou dochádza 

k systematickému predchádzaniu negatívnych javov.  

Realizácia preventívnych aktivít formou prednášok bola mestskou políciou vykonávaná 

už v období rokov 1999 – 2004, pričom ju realizovali príslušníci mestskej polície z vlastnej 

iniciatívy popri svojej hlavnej náplni práce mestského policajta, čo prispelo                                 

k postupnému ukončeniu realizácie kriminálnej prevencie. Situácia sa v roku 2010 

zmenila, kedy bol na oddelenie kriminálnej prevencie prijatý zamestnanec zameraný na 

preventívne aktivity. Zmenou štatútu mestskej polície v roku 2012 pracujú na oddelení 

kriminálnej prevencie už dvaja zamestnanci. 

Napriek všetkým radám a odporúčaniam prezentovanými pomocou preventívnych aktivít 

dochádza k tomu, že deti a mládež sa aj tak môžu stať súčasťou protiprávneho konania, 

môžu sa dostať k drogám, páchať násilnú a majetkovú trestnú činnosť. Skupina a rodina, 

ktorá ich najviac ovplyvňuje určuje ich ďalšie smerovanie v živote. Dúfame, že pôsobenie 

na deti a mládež prostredníctvom školy, mestskej polície a iných orgánov bude mať 

pozitívny výsledok a zníži počet detí, ktoré sú súčasťou kriminality.  

 

Vaša Mestská polícia Sereď  
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V pracovnom a trestnom práve sa používa pojem mladistvý, pričom ide o osobu, ktorá dovŕšila 
14 rokov a neprekročila 18 rokov svojho veku.  
Pod pojmom maloletý sa v pracovnom a trestnom práve rozumie osoba, ktorá nedovŕšila 14 
rokov svojho veku.      

Pod šikanovaním označujeme úmyselné a opakované ubližovanie druhému fyzicky, 

alebo psychicky.  

Elektronické šikanovanie alebo kyberšikanovanie je kybernické, elektronické, online, 

digitálne, SMS šikanovanie, ktoré je v dnešnej dobe najčastejším negatívnym javom 

medzi dospievajúcou mládežou. 

 

 

I Rady pre mladistvy ch a malolety ch 

 

 

 

1. Šikanovanie a kyberšikanovanie  
 

 

 

 

Šikanovanie môžeme nazvať „chorobou vzťahov“, preto je 

dôležité predchádzať „skupinkovaniu“ v triedach alebo 

záujmových skupinách, kedy sa členovia jednej skupiny 

nerozprávajú s ostatnými. 

Dôležité si je uvedomiť, že šikanovanie sa nie vždy vyskytuje vo vyhrotenej forme a býva 

problém ho rozlíšiť od uťahovania. Často je šikanovanie odôvodňované tým, že je to „zo 

srandy“ a obeť to iba nechápe a namýšľa si. Hranicu medzi „srandou“ a šikanovaním 

môže posúdiť iba ten, kto sa stal obeťou.  
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Tabuľka 1.: Základné rozdiely medzi uťahovaním a šikanovaním. 

Uťahovanie Šikanovanie 

Osoba sa môže brániť a uťahovanie 
opätovať späť. 

Voči osobe, ktorá sa bráni alebo ubližovanie 
vráti, sa násilie väčšinou bezprostredne 
vystupňuje.  

Osoba sa zabáva, alebo prežíva len 
mierny hnev. 

Obeť prežíva strach, ponižovanie, cíti sa 
bezmocná, vystrašená a ponížená.  

S uťahovaním sa prestane, ak dá osoba 
jasne najavo, že sa jej nepáči správanie 
ostatných. 

Obeť, ktorá dá útočníkom jasne najavo, že jej 
je ich správanie nepríjemné zväčša neuspeje, 
útočníci pokračujú ďalej a s väčšou 
intenzitou. 

Cieľom uťahovania je zábava celej 
skupiny a to bez rozdielu, či sa z niekoho 
uťahuje, alebo si uťahujú z neho. 

Cieľom šikanovania je zdeptať a zotročiť obeť.  

 

V triedach a záujmových skupinách sa stretáva množstvo detí, ktoré sú typovo od seba 

odlišné. Iniciátorom šikanovania bývajú tri typy detí – „Drsňák“, „Slušňák“ a „Srandista“, 

ktorých charakteristika, vonkajšia forma šikanovania a špecifiká rodinnej výchovy sú 

rôzne. 

Tabuľka 2.: Delenie iniciátorov šikanovania. 

Typ „Drsňák“ „Slušňák“ „Srandista“ 

Charakteristika 

primitívny, impulzívny, 
s narušeným vzťahom 
k autorite, často 
zapájaný do skupín 
páchajúcich trestnú 
činnosť  

veľmi slušný, kultivovaný, 
úzkostlivý 

veľmi veselý, 
optimistický, 
dobrodružný, 
so zvýšenou 
sebadôverou, 
obľúbený 
a vplyvný 

Vonkajšia 
forma 
šikanovania 

šikanuje všetkých 
a všetko, tvrdo 
a neľútostne, vyžaduje 
absolútnu poslušnosť, 
šikanovanie používa 
cielene na zastrašovanie 
ostatných 

násilie a mučenie je 
prepracované, vykonáva 
ho mimo dohľad 
dospelých a svedkov 

šikanuje pre 
pobavenie 

Špecifiká 
rodinnej 

častá agresia a brutalita 
rodičov; akoby agresori 

uplatňovanie pedantného 
a náročného prístupu 

bez 
významných 
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výchovy násilie vracali alebo ho 
napodobňovali 

špecifík 

 

Medzi obete môžeme zaradiť deti, ktorých najsilnejším magnetom je zvýšená 

zraniteľnosť a viditeľný strach. Existujú však aj iné charakteristiky, ktoré zvyšujú riziko, že 

sa dieťa stane šikanované. Deti so psychickým handicapom ako je hyperaktivita 

s poruchou pozornosti (ADHD), špecifické poruchy učenia (dysortografia, dyslexia, 

dyskakúlia, dysgrafia) a oneskorený duševný vývoj. Slabá fyzická sila, obezita, operácie 

tváre patria ku telesných handicapom, ktoré zvyšujú riziko šikanovania. 

 

Ako sa kyberšikanovanie odlišuje od klasického šikanovania?  

1. Klasické šikanovanie sa obmedzuje na jeden 

priestor, spravidla ide o priestory v škole 

(trieda, WC) alebo v zamestnaní, pričom 

kyberšikavanie nie je obmedzené priestorovo, 

prichádza kedykoľvek a kdekoľvek. 

2. O klasickom šikanovaní sa dozvie väčšinou určitá skupina osôb v triede alebo 

v zamestnaní, pričom pri kyberšikanovaní  sú fotografie, videá alebo iné 

informácie šírené po internete, rozposielané cez mobil prostredníctvom SMS 

alebo MMS správ. Má k nim prístup veľký počet ľudí, pričom je šírenie 

nekontrolovateľné. 

3. U kyberšikanovania zostávajú páchatelia v anonymite. Cítia sa bezpečne 

a menej si uvedomujú, čo ich správanie spôsobuje. Obeť je podozrievavá, je 

v neistote a nevie voči komu sa má brániť.  

4. Pri kyberšikanovaní a možnosti anonymity si páchatelia vyberajú aj také obete, 

na ktoré by si v reálnom svete pre jeho autoritu alebo pozíciu netrúfli. 

5. Páchateľ a obeť nie sú pri kyberšikanovaní v priamom kontakte, čo vylučuje 

stopy fyzického ublíženia. 
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Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku alebo trestného 

činu. 

 

Tabuľka 3.: Rozdelenie skutkových podstát priestupku a trestného činu pri šikanovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priestupok Trestný čin 

- proti občianskemu 
spolunažívaniu 

- proti majetku 

- ohovárania 
- nebezpečného vyhrážania 
- ublíženia na zdraví 
- obmedzovania osobnej slobody 
- nátlaku 
- vydierania 
- lúpeže 
- hrubého nátlaku 
- krádeže 
- poškodzovania cudzej veci 
- neoprávneného užívania cudzej veci 
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2. Bezpečné hranie doma a na ulici 
 

 

 

Hra je základnou a neoddeliteľnou súčasťou každého detstva, pomáha deťom učiť sa, 

pohybovať ale aj zvládať každodenné riziko. Dieťa sa však pri svojej hre, či už doma 

alebo vonku, môže dostať do nebezpečenstva. Dôležité je pri hre s deťmi myslieť na ich 

bezpečnosť a nezabúdať na niekoľko pravidiel. Vždy si zistite, kam a s kým sa Vaše 

dieťa ide hrať. 

Detské ihriská sú verejne prístupné miesta, v ktorých je podľa 

zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení 

a doplnení neskorších predpisov fajčiť zakázané.  

Podliehajú požiadavkám na bezpečné výrobky, ktoré môže byť 

dosiahnuté okrem iného splnením požiadaviek platných technických noriem. Tieto 

normy sa vzťahujú len na zariadenia a povrch ihrísk. 

V dnešnej dobe sa detské ihriská skladajú z rôznych častí, ktoré môžu byť jednak 

tradičné, ale aj moderné, ako sú napr. hojdačky a lezecké steny. Okrem toho sa na 

ihriskách nachádzajú ploty, brány, smetné koše, informačné tabule, rôzne typy 

vysadených rastlín, chodníky a lavičky. 

Na miestach, kde nie sú zriadené detské ihriská sa deti často krát hrajú na chodníku 

alebo na ceste, ktorá je cestnou komunikáciou. Na týchto miestach by sa nikdy nemalo 

dieťa hrať samé, pretože ich môže kontaktovať neznáma osoba. Ak však potrebuje radu 

alebo pomoc, môže využiť cudzích ľudí, ako sú napr. matka s dieťaťom, iné deti, policajta 

a požiadať ich o pomoc. 

KAŽDÉ DIEŤA MÁ PRÁVO HRAŤ SA A PRÁVO 

NA ODDYCH A VOĽNÝ ČAS. 

Článok 31 Dohovoru  o právach dieťaťa 
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Deti treba pri hre na ulici upozorniť, že nikdy nemôžu zobrať nič od cudzích ľudí; 

pomáhať cudzím ľuďom s odnesením vecí do ich bytu alebo domu; s hľadaním 

strateného psíka a ani sa nemôžu povoziť s cudzou osobou na motorke alebo aute. 

Ak sa dieťa cíti na ulici ohrozené inou osobou, nesmie sa pri nej pristavovať, rozprávať sa 

s ňou, ale utekať ku skupine ľudí a kričať o pomoc. 

Ak rodičia nechajú svoje dieťa doma samé, alebo dieťa chodí domov skôr, ako rodičia 

z práce, naučte ho pár vecí, ktoré mu môžu zachrániť život a zdravie: 

- Naučte svoje dieťa zamykať a odomykať dvere. Dieťa musí byť doma vždy 

zamknuté.  

- Dieťa nesmie dvere otvoriť neznámej osobe, ani keby na ňu robila nátlak alebo 

sa predstavila ako „polícia – otvorte dvere!“. V takomto prípade musí ihneď 

kontaktovať rodičov. 

- Dvere vždy zaistiť retiazkou a skontrolovať osobu za dverami cez priezor na 

dverách. 

- Naučiť deti adresy do práce a telefonické kontakty na rodičov. 

- Rodičia by mali naopak vedieť telefonické kontakty a adresy všetkých 

spolužiakov, kamarátov a známych svojho dieťaťa. 

- Ak doma nie je telefón a do domu (bytu) sa dobíja neznáma osoba alebo jej 

hrozí nejaké iné nebezpečenstvo, dieťa musí vyjsť na balkón a kričať o pomoc.  

- Aj keď je dieťa doma samé, musí neznámym osobám uviesť, že vo vedľajšej 

miestnosti sa nachádza jeden z rodičov, príp. súrodenec, starí rodičia. 

Tabuľka 4.: Možné úrazy detí pri hre. 

Úraz dieťaťa Možné následky Prvá pomoc 

Pád z výšky 
Poranenie končatiny a podozrenie na 
zlomeninu. 

Končatinu nezaťažovať, 
zafixovať a navštíviť chirurga. 

Úraz hlavy 

Poranenie kože spojené s krvácaním, 
apatiou, zmenou nálady, dráždivosti, 
spavosti, poruchami vedomia, 
vracaním, dvojitým videním. 

Dieťa do 1. roka života by mal 
pri úraze hlavy vyšetriť lekár. 
Príznaky sa neprejavia hneď, 
preto je potrebné dieťa 
sledovať. 

Krvácanie 
Poranenie žily (tmavočervená krv) 
a poranenie tepny (svetločervená 

Odstránenie hrubých nečistôt 
z okolia rany dezinfekčným 
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krv) roztokom alebo vodou a 
prekrytie sterilnou gázou.  
Drobné rany možno vyčistiť 
a zafixovať leukoplastom. 

Pri otrave Podráždenie sliznice pažeráka. 

Pri otravách požitím kyselín 
a lúhov sa nevyvoláva 
zvracanie. 
Zvracanie sa môže vyvolať len 
pri požití pesticídov. 
Lekárovi je vždy potrebné 
doniesť originálne balenie 
požitého prípravku. 

Vdýchnutie 
drobných 
predmetov 

Možné poruchy dýchania. 
Pri vdýchnutí strukovín, semienok  
alebo arašidov môže dôjsť k ich 
napučaniu. 

Drobné predmety nikdy 
nevyťahujte, môžete ich zatlačiť 
ešte hlbšie. 
Prehltnutie tupého predmetu 
zvyčajne dieťa vyrieši samo 
stolicou. 

Popáleniny 
Tvorba pľuzgierov. 
Rozsiahle popáleniny. 

Drobné popáleniny je možné 
ošetriť doma pod tečúcou 
vodou. 
Pri rozsiahlych popáleninách 
treba vyhľadať lekársku pomoc. 
Odstráňte okamžite odev, ale 
nestŕhajte odev, ktorý je 
prilepený k pokožke. 

 

 

. 

 

 

ZO ZÁZNAMU PRIEBEHU SLUŽBY 

V máji roku 2008 došlo k pokusu o znásilnenie 14 ročnej žiačky základnej školy. Dievča sa vracalo zo školy domov, pričom si 

nevšimlo, že ju ku vchodu do bytovky prenasleduje muž rómskej národnosti s tmavými kučeravými vlasmi, pevnejšej postavy, 

oblečený v modrom tričku a v tmavých nohaviciach. V ten deň prišla matka napadnutej dievčiny domov o niečo skôr a zazrela 

z okna, ako sa dcéra vracia domov. Keď však dlhšiu dobu nechodila, vyšla na chodbu a na dcéru zakričala. Dcéra sa jej 

ozvala z výťahu a kričala o pomoc. Násilník sa stihol pred dievčaťom odhaliť, pričom došlo len k pokusu o znásilnenie. Po 

osobe, ktorá sa pokúsila o znásilnenie, bola vyhlásené pátranie. Mestská polícia podala do základných škôl informáciu 

o neznámej osobe a požiadala riaditeľov škôl, aby vyzvali žiakov, aby domov nechodili sami, ale len v skupinkách 

Zdroj: Mestská polícia Sereď, dňa 27.05.2008 
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Účastníkom cestnej premávky sa rozumie osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky.  
Chodcom je podľa zákona o cestnej premávke aj korčuliar, ktorý sa môže pohybovať po 
chodníku. 
Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Ak nie je zjazdná, jazdí sa po pravej 
krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov. 

3. Môj dopravný prostriedok – bicykel, 

kolieskové korčule 
 

 

 

 

 

 

3.1 Výbava bicykla a ochranné prostriedky pri jazde na bicykli 

 

Pred výberom bicykla si je dôležité ujasniť, čo od bicykla jeho budúci majiteľ očakáva 

a pre koho je určený. Trh v dnešnej dobe ponúka veľké množstvo bicyklov, pričom 

poznáme ich základné delenie na bicykle detské, horské a crossové. 

Podľa zákona o cestnej premávke musí byť bicykel vybavený povinnou výbavou: 

1. Dvoma od seba nezávislými brzdami. 

2. Bielym svetlometom vpredu a červeným zadným obrysovým svetlom 

svietiacim trvale alebo prerušovane. 

3. Zadnými odrazovými sklami červenej farby; predným odrazovým sklom; 

najmenej jedným bočným odrazový sklom oranžovej farby na každej strane 

kolesa na špiciach predného alebo zadného kolesa a odrazovými sklami 

oranžovej farby na oboch stranách pedálov. 

4. Zátkami alebo rukoväťami na  rúrkach kormidla. 

5. Zdrojom elektrickej energie. 

6. Uzatvorenými maticami nábojov kolies. 

7. Na voľných koncoch kormidla a ovládacích páčok bŕzd hranami obalenými 

materiálom pohlcujúcim energiu. 

8. Samostatným sedadlom pevne pripevneným na ráme bicykla pred cyklistom 

a pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa. 
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Podľa zákona o cestnej premávke môže byť bicykel vybavený:  

1. Blatníkmi. 

2. Krytom reťaze.  

3. Držiakom na fľašu.  

4. Náhradnou dušou. 

5. Zámkom.  

6. Stojanom. 

7. Zvončekom.  

8. Hustilkou. 

9. Náradím k opravám a údržbe. 

Bicykel určený pre deti vo veku do 10 rokov, ktorý nie je určený na premávku na 

pozemných komunikáciách nemusí byť vybavený svetlometom, svietidlom, zdrojom 

elektrického prúdu a uzavretými maticami nábojov kolies. 

Cyklisti majte na pamäti: 

1. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. 

2. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, 

poľnej cesty, lestnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom 

osoby staršej ako 15 rokov. 

3. Cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou prilbou. 

4. Ak je cyklista osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

jazdu v obci. 

5. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji 

vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev. 

Rôzne reflexné prvky  Reflexná vesta          Reflexná bunda 

 

zdroj: www.dohory.sk  
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3.2 S kolieskovými korčuľami na cestách 

 

Podobne ako bicykle, tak aj korčule možno deliť do niekoľkých kategórií. Osoby, ktoré 

radi pretekajú používajú korčule s nízkou topánkou zaradené do kategórie rýchlostné 

inline korčule. Pre korčuliarov, ktorí trénujú pre zábavu a hľadajú pohodlnú topánku sú 

určené fitness korčule. Urban a aggressive kategória je určená pre inline jazdcov 

preferujúcich jazdu po meste alebo v parku a pre tých najmenších sú určené korčule 

v kategórií detské korčule. 

Podľa zákona o cestnej premávke je korčuliar považovaný za chodca, ale aj pre neho 

platia určité pravidlá: 

1. Za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky sa môže korčuliar 

pohybovať po okraji vozovky len v rade za sebou. 

2. Za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na 

sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 

bezpečnostný odev. 

3. Ak je súčasťou cesty chodník, korčuliar je povinný ho použiť, ale smie použiť 

pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby 

používajúce chodník. 

4. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na 

športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť. 

5. Korčuliar môže použiť cestičku pre cyklistov. 

6. Korčuliar nie je povinný nosiť ochrannú prilbu a chrániče, ale pre ochranu 

života a zdravia, sa odporúčajú. 

Mestská polícia Sereď si v roku 2011 zadovážila dva horské bicykle s elektrickým 

motorom, ktoré budú slúžiť príslušníkom mestskej polície na kontrolu dodržiavania 

verejného poriadku najmä na cyklotrase od Šintavského mosta až po Horný Čepeň, 

ktorá je dlhá viac ako 3 km.  
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Obrázok 1.: Bicykel s popisom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.bikeweb.sk  
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4. Stretnutie s agresívnou osobou alebo osobou 

pod vplyvom návykovej látky 
 

Agresivita sa prejavuje podľa Ireny Antoničovej vyjadrovaním myšlienok, citov 

a názorov nevhodným spôsobom, ktorým sa upierajú práva iným ľuďom. Agresívny 

človek hovorí: „Toto chcem ja. Čo chceš ty, je nezaujímavé. Zaujímavé sú moje 

myšlienky, city a názory. Tvoje sú bezvýznamné.“ Zvyčajným cieľom agresívnej 

komunikácie je dominovať nad inými, degradovať ich a súťažiť s inými. Agresívne 

správanie vyvoláva u iných ľudí zvyčajne neasertívne reakcie. Agresívna osoba 

porušuje práva iných ľudí (ja práva mám, ty nie). 

S agresívnymi prejavmi sa stretávame už u detí v materských školách, kde deti svoje 

názory, príp. neuposlúchnutie pokynu inej osoby, riešia krikom, nadávkami alebo 

fyzickým útokom. Je na zamyslenie kde sa deti s podobným správaním stretávajú. Môže 

za to nie len pozeranie nevhodných filmov a hranie hier, v ktorých si hlavný hrdina 

presadzuje svoje postavenie násilným spôsobom, ale aj nedostatok mužského vzoru 

v školách, veľký počet detí v triedach a frustrácia. 

S usmerňovaním agresivity by sa malo začať už v materskej škole. Existuje veľké 

množstvo kníh, z ktorých sa dá čerpať. Deti by mali medzi sebou vedieť spolupracovať, 

nepresadzovať len svoje názory krikom alebo fyzickým útokom, ale naučiť sa počúvať aj 

druhých. Nie každý názor môže byť vždy ten správny! 

Základy nevhodného správania pripravujú tiež rodičia, ktorí si nestanovia žiadne hranice 

a nedokážu povedať jednoznačné „nie“ alebo presúvajú zodpovednosť na druhého 

z rodičov v situáciách, kedy je to potrebné. Takýto rodičia nie sú pre deti oporou 

a nedávajú im potrebnú orientáciu. Podobné správanie u detí vyvoláva aj podceňovanie 

ich schopností. K agresívnejším patria chlapci, ktorí potrebujú k nájdeniu svojej identity 

otca, ale z rôznych dôvodov sa bez neho musia zaobísť.  

Podľa teórie A. Maslowa, ktorú vo svojej knihe uviedol Zdeněk Šimanovský je jednou 

z príčin agresie neuspokojenie hlavných potrieb: 

1. Základné, fyziologické: pitie, jedlo, teplo, sex. 

2. Bezpečné: pocit životnej istoty. 
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3. Láska: túžba byť milovaný a niekam patriť, byť spoločensky začlenený. 

4. Uznanie a úcta, rešpekt, dôvera a kompetencie. 

5. Sebaaktualizácia: potreba byť sám sebou a osobnostne rásť. 

6. Niekedy sa uvádza i potreba estetických vnemov, teda túžba vnímať krásu 

a harmóniu (ako odraz harmónie vesmíru). 

S agresívnou osobou sa najčastejšie stretávajú muži a k jej útoku stačí veľakrát veľmi 

málo, môže to byť len jemné buchnutie, strčenie, verbálny útok, snaha pomôcť osobe, 

ktorá je napadnutá alebo nemusí byť žiadny dôvod, postačuje agresívna osoba, ktorá si 

potrebuje vybiť svoju agresivitu na najbližšej osobe. Smola, keď ste to práve vy. Ste 

v nesprávnu hodinu na nesprávnom mieste. 

Ak je možné, mali by sme sa vyhýbať situáciám, v ktorých hrozí útok a odísť čo 

najrýchlejšie preč. Veľmi často však podľahneme nadávkam a provokácii. Ak sa však 

rozhodneme odísť, platí pravidlo: vždy od agresívnej osoby odchádzajte čelom vzad do 

bezpečnej vzdialenosti, aby ste jej nedali šancu na útok zozadu. Agresívna osoba by vás 

mohla napadnúť, udrieť po hlave a zraniť. 

Pokiaľ sa agresívna osoba nachádza vo vašej blízkosti a vám sa neporadilo utiecť, snažte 

sa byť od nej v čo najväčšej bezpečnej vzdialenosti, dávajte pozor, aby ste sa neocitli pri 

stene a nemali šancu na útek. Takto budete vidieť, čo agresívna osoba robí. 

Rozzúreného a agresívneho človeka sa nikdy nedotýkajte, nepotľapkávajte ho po chrbte, 

i keď je toto potľapkanie mienené dobre. Vyvolá skôr opačný efekt – zúrivosť a násilie.  

Nikdy sa nedajte nachytať na tzv. zinscenované situácie, keď do vás na ulici náhodou 

niekto buchne a vy sa dostanete do kontaktu s cudzím človekom. Takéto kontakty sú 

cielené a ich cieľom je agresivita!  

Je normálne mať strach a priznať si, že sa bojíte. Nikdy sa nesnažte robiť zo seba hrdinu. 

Zavolajte políciu. 

Ak vás prepadne agresívna osoba, ktorá môže byť pod vplyvom návykovej látky, ktorá sa 

ocitla v zlej finančnej situácií alebo je psychicky chorá a žiada od vás vaše peniaze, snažte 

sa upokojiť a pouvažovať, aké máte šance. Nerobte zo seba hrdinu. Dôležitý je život 

a vaše zdravie, nie peniaze. 

Keď ste ohrozovaný zbraňou, neriskujte! 
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Páchatelia, ktorí vás prepadli sa spoliehajú na moment prekvapenia. Tento moment 

môžete využiť aj vy, stačí, keď pevne držíte kabelku (kufrík) a hlasno zakričíte alebo sa 

zachováte tak, ako by od vás páchateľ neočakával.  

Vždy sa snažte zapamätať, čo najviac detailov. Tieto detaily pomôžu polícii pri hľadaní 

páchateľa. Ženy, ktoré boli prepadnuté, sú veľakrát v takom strese, že si nedokážu 

spomenúť ani na to, akej farby mal páchateľ oblečenie. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO ZÁZNAMU PRIEBEHU SLUŽBY 

V auguste 2012 bola Mestská polícia Sereď požiadaná OOPZ Sereď o preverenie oznamu v prevádzke Palacinkáreň, kde 

sa mal nachádzať agresívny zákazník. Vyslaná hliadka MsP sa na mieste skontaktovala s čašníčkou a spolumajiteľom, 

ktorí ukázali na muža a uviedli, že podnapitý muž prišiel do prevádzky po záverečnej, t.j. o 22.00 hod. Práve zatvárili a tak 

podnapitému mužovi odmietli predať pivo. Následne sa podľa ich výpovede začal vulgárne správať a obťažoval 

odchádzajúce zákazníčky. Hliadka MsP muža vyzvala k preukázaniu svojej totožnosti, čo však odmietol. Bol upozornený, 

že voči nemu budú použité donucovacie prostriedky, načo však opäť nereagoval. Hliadka preto po dôraznej márnej výzve 

použila donucovacie prostriedky hmaty a chvaty, na čo muž začal klásť pasívny odpor a následne sa pokúsil o útek. 

Hliadka MsP z toho dôvodu použila putá a muža predviedla na útvar MsP, kde bola zistená jeho totožnosť a vykonaná 

dychová skúška s pozitívnym výsledkom.  Osoba bola následne prevezená na útvar OOPZ Sereď. 

Osoba naplnila skutkovú podstatu priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. a) a c) a § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov a bola jej udelená pokuta v blokovom konaní vo výške 30 €. 

Zdroj: Mestská polícia Sereď, dňa 12.08.2012  
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5. Bezpečné používanie zábavnej pyrotechniky 
 

 
Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické 

zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely 

alebo na zábavné a oslavné účely. Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, 

okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými chemickou premenou vo 

forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové             

a pohybové účinky. 

 

Podľa stupňa nebezpečenstva sa pyrotechnické výrobky zaraďujú do tried I, II, III a IV 

a podľa technických účelov a stupňa nebezpečenstva do podtried T0, T1, T2 a T3. 

 

Tabuľka 5.: Delenie zábavnej pyrotechniky. 

Trieda Charakteristika Výrobok 

I. trieda 
Jedná sa o pyrotechniku, ktorú je možné 
použiť v obmedzených priestoroch a vo 
vnútri obytných budov. 

Prskavky,  
pištoľové kapsle, 
blikavky, 
konfety 

II. trieda 

Predstavujú zábavnú pyrotechniku s nízkym 
nebezpečenstvom a s nízkou hladinou hluku. 
Sú určené na používanie vo vonkajších 
priestoroch.  

Rímske sviece, 
fontány, gejzíry, 
rotujúce slnká, 
farebné dymy 

III. trieda 

Patria medzi produkty zábavnej pyrotechniky, 
ktorá predstavuje stredne veľké 
nebezpečenstvo, je určená na používanie 
vonku na veľkých otvorených 
priestranstvách, vytvára určitú hladinu hluku, 
ktorá nie je škodlivá. 

Delové rany, 
veľké ohňopády, 
rakety 

IV. trieda 

Pyrotechnika tejto kategórie je zastúpená 
produktmi, ktoré predstavujú vysoké 
nebezpečenstvo a môžu ich používať len 
odborne spôsobilé osoby. Zaraďujú sa medzi 
výbušné predmety, ktoré sa vydávajú len na 
základe povolenia banského úradu. 

Nie je ich možné 
kúpiť v bežnom 
predaji! 
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V zmysle § 36 d zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe, predajcovia nesmú zábavnú pyrotechniku predávať: 

- Na trhových miestach, v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových 

ciest z predajne. 

- Predavači bez odbornej spôsobilosti (každý predavač musí mať platné 

oprávnenie predavača na predaj pyrotechnických výrobkov). 

- V obchodnej sieti iné pyrotechnické výrobky než z I., II., a III. triedy a podtried 
T1 a T0.  

- Deťom mladším ako 15 rokov, výrobky II. triedy a podtriedy T1 osobám 
mladším ako 18 rokov, pyrotechnické výrobky III. triedy osobám mladším ako 
21 rokov. 

- Zábavnú pyrotechniku II. a III. triedy a podtriedu T2 bez upozornenia na 
dodržiavanie návodu na použitie. 

- Výrobky III. triedy a podtriedy T2 bez preverenia, či má kupujúci odbornú 
spôsobilosť na zaobchádzanie s takýmito pyrotechnickými výrobkami (či má 
platné oprávnenie pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov), 
a o takomto predaji majú predajcovia povinnosť viesť evidenciu. 

 

KDE A AKÚ ZÁBAVNÚ PYROTECHNIKU MÔŽEM NAKUPOVAŤ? 

1. Len u certifikovaných predajcov v obchode, ktorých výrobky sú označené 

certifikačnou značkou. Odporúča sa pyrotechnické výrobky nekupovať od 

pouličných predavačov na trhu bez návodu na použitie. 

2. Pyrotechnické výrobky nesmú byť poškodené, navlhnuté ani roztrhané.  

3. Pri pyrotechnických výrobkoch musí byť priložený návod na použitie 

v slovenskom jazyku, ktorý obsahuje v prvom rade spôsob bezpečného 

skladovania výrobku, spôsob jeho používania a dobu použiteľnosti. 

 

AKO SPRÁVNE SKLADOVAŤ A POUŽÍVAŤ ZÁBAVNÚ PYROTECHNIKU: 

1. Skladovať ju mimo zdroja tepla, od horľavých látok a pri max. teplote 40 °C. 

2. Nevkladať si ju do vreciek na odeve, ale uložiť ju do plechovej škatule. 

3. Pred použitím si pozorne prečítať návod na použitie a riadiť sa ním. 

4. Nepoužívať výrobky, ktoré sú po dobe exspirácie. 

5. Pri používaní pyrotechnických výrobkov je zakázané fajčiť a manipulovať 

s otvoreným ohňom. 

6. Výrobky nezapichovať do snehu, zeme alebo ich držať v ruke. Pripraviť si fľašu 

naplnenú pieskom, do ktorej výrobok umiestnime. 
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7. Pred použitím výrobku skontrolovať, či je zápalná šnúra dostatočne dlhá. 

8. Nesnažiť sa o opätovné zapálenie explodovaného výrobku a ani sa k nemu 

nepribližovať. 

9. Pri zlyhaní výrobku je ho potrebné zlikvidovať v nádobe s vodou a nechať ho 

v nej ponorený 24 hodín.  

10. Nehádzať pyrotechnické výrobky do blízkosti zvierat, detí ani dospelých osôb. 

Nepoužívať pyrotechnické výrobky II., III. a IV. triedy v uzavretých 

miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov 

dôchodcov, škôl, liečební, cintorínov a pri športových podujatiach, ak nie sú 

súčasťou športových podujatí.  

11. Odpaľovať pyrotechnické výrobky na otvorenom priestranstve. 

 

Ohňostroj 

Oslava s ohňostrojom musí splniť okrem bezpečnostných podmienok aj viaceré iné 

podmienky. Ak nebudú pri ohňostroji použité pyrotechnické výrobky IV. triedy, na ktoré 

sa vzťahuje osobitné povolenie, je jednou z podmienok oznámenie zámeru obci 

realizovať ohňostroj minimálne 10 dní pred termínom jeho realizácie a získať tak jej 

súhlas. 

Mestská polícia nie je vecne príslušným orgánom na prejednanie porušení na strane 

predajcov, ale každé porušenie je povinná nahlásiť. Porušenia zákona zo strany predajcov 

sú oprávnené riešiť orgány určené zákonom: ústrední banský inšpektori Štátnej banskej 

správy a obvodní banský inšpektori Obvodnej banskej správy (zákon č. 51/1988 Zb. o 

banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení a doplnení neskorších 

predpisov), inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení a doplnení neskorších 

predpisov), odbor živnostenského podnikania obvodných úradov (zákon č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení a doplnení neskorších predpisov). 
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6. V zahraničí počas letných prázdnin 
 

Nejeden študent si položí pred koncom školského roka 

otázku, či skúsiť šťastie v zahraničí, zažiť niečo nové, 

zoznámiť sa novými ľuďmi a zarobiť si peknú kôpku peňazí, 

alebo zostať doma, zarobiť si menej ale mať istotu a pocit 

bezpečia. 

Internet je plný ponúk, ktoré ponúkajú prácu v zahraničí počas letných prázdnin pre 

chlapov aj dievčatá. Jedná sa o prácu čašníkov, hostesiek, zváračov, robotníkov na stavbe 

alebo nešpecifikovaných prác za super zárobok. 

Dievčatá a chlapci, ktorí sa rozhodnú vycestovať do zahraničia za prácou by mali mať na 

zreteli niekoľko dôležitých rád: 

1. Preveriť si pracovnú ponuku, ktorú prijímajú. 

2. Vystríhať sa pracovných ponúk na odporúčania. 

3. Skontrolovať, či má agentúra licenciu a nikdy jej neplatiť za spracovanie 

osobných údajov žiadne poplatky. 

4. Vyhýbať sa klamlivým inzerátom s nedostatočným množstvom informácií. 

5. Zistiť si pred vycestovaním číslo na slovenskú ambasádu a zapamätať si ho. 

6. Nechať rodičom alebo priateľom na seba všetky kontakty. 

7. Dohodnúť sa na pravidelnom ozývaní sa zo zahraničia, či už vo forme video 

hovoru cez internet alebo telefonicky. 

8. Dohodnúť sa na hesle, ktorým by ste dali volajúcemu najavo, že nie je niečo 

v poriadku. 

9. Oznámiť rodičom alebo priateľom každú zmenu pobytu. 

10. Nikdy nikomu neposkytovať svoj pas a cestovné doklady. 

11. Urobiť si kópiu pasu a cestovných dokladov, príp. si kópie nechať doma. 

12. Podpisovať len pracovnú ponuku, ktorej osoba rozumie, má možnosť si ju 

preštudovať a je v jazyku, ktorému rozumie.  

13. Nezabudnúť sa naučiť základné frázy v jazyku krajiny, do ktorej smeruje.  

14. Aj keď pracuje na čierno, v núdzi sa vždy obrátiť na políciu. 

15. Stratu dokladov okamžite nahlásiť na polícii a kontaktovať slovenskú 

ambasádu. 

Zdroj: sabretravelnetwork.com  
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16. Počas pobytu neprijímať žiadne dary ani pôžičky, nebyť nikomu za nič 

zaviazaný. 

17. Otvoriť si účet v banke, na ktorý budú posielať svoju mzdu. 

18. Nezabudnúť, že v probléme nikdy nie je sám! 

19. V zahraničí radšej nikdy nestopovať! 

20. Ak sa pri nich zastaví okoloidúce auto a jeho osádka žiada o poskytnutie 

nejakej informácie, nikdy nestrkať hlavu do okna. Môžu ich ľahko chytiť za 

vlasy alebo im privrieť hlavu do okna a vtiahnuť ich do vozidla. 

21. V prípade, ak sa nachádzajú v spoločnosti, ktorá sa im zdá byť podozrivá, 

snažte sa ospravedlniť, že potrebujete ísť na toaletu a z miesta okamžite 

odíďte. Nikdy však nechoďte na toaletu, pretože toalety sú najnebezpečnejším 

miestom a nemáte odtiaľ ako uniknúť.  

22. Ak vás zadrží polícia z nejakého dôvodu, nezabúdajte na to, že máte svoje 

práva! 

23. V kabelke noste pri sebe spray alebo silný deodorant. Na kľúčenku si zaveste 

prívesok s ostrými hranami. Je to slabá obrana, ale môže vám zachrániť zdravie 

a život. 

 

Medzi osoby, ktoré sú najčastejšie cieľom 

obchodovania s ľuďmi sú deti, ženy a mladí chlapci. 

S mladými ženami od 16 do 24 rokov sa obchoduje za 

účelom sexuálneho vykorisťovania a nútených 

ilegálnych prác na farmách, v továrňach či 

domácnostiach, kde pracujú viac ako 80 hodín 

týždenne. Sú nútené uzatvoriť manželstvá, v ktorých im sľubujú možnosť vzdelávania, 

finančný zisk alebo lepší život. Slovenské ženy sú odovzdávané najčastejšie do krajín – 

Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Holansko, Španielsko a Česká republika, ale aj do krajín 

ako Grécko, Švajčiarsko, Francúzsko, Mexiko a Japonsko. Využívané sú na žobranie, 

nelegálnu adopciu, či odoberanie a transplantáciu orgánov. 

 

Podľa Zuzany Hurtošovej (2008, s. 18) sú spôsoby, akými siete obchodníkov s ľuďmi 

lákajú svoje obete, rôznorodé. Väčšina obetí nie je násilne unesená zo svojej krajiny. 

Zvyčajne súhlasia s obchodom a dokonca sami iniciujú kontakt s obchodníkmi s ľuďmi. 

Títo obchodníci podvádzajú, klamú, poskytujú nepresné alebo skreslené informácie 

o práci. Jedným z bežne používaných spôsobov náboru je uverejnenie inzerátu 

ponúkajúceho dobre platenú prácu v zahraničí, dokonca bez ovládania jazyka. Ďalším 

Zdroj: www.tvnoviny.sk 
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spôsobom je nábor prostredníctvom príbuzných alebo známych, ktorí ponúkajú svoju 

pomoc a radu. Tento spôsob je veľmi úspešný, keďže príbuzní a priatelia sú považovaní 

za dôveryhodné osoby. Často ich samotní rodičia žiadajú, aby pomohli ich deťom 

v nádeji, že im  tak zabezpečia lepšiu budúcnosť. Dievčatá často naletia na predstieranú 

lásku, keď sa kupliar tvári, že sa do dievčaťa zaľúbil – tento spôsob si vyžaduje značný čas 

na vybudovanie vzťahu, čo pre obchodníkov s ľuďmi nie je prekážkou.    

 

Všetko, čo má obsahovať inzerát spolu s komunikáciou s osobou alebo agentúrou je 

priložené v Prílohe č. 1.  

 

Pred podpísaním pracovnej zmluvy si treba skontrolovať: 

1. Názov a adresu zamestnávateľa, identifikačné číslo, druh činnosti a kontaktné 

údaje. 

2. Druh práce, ktorú budeš vykonávať. Musí byť uvedená konkrétne, napr. 

čašníčka v nočnom klube, opatrovateľka pri starých ľuďoch. Ak je pracovných 

funkcií viac, všetky musia byť podrobne vypísané, musí byť uvedená náplň, 

podmienky práce a výška platu. 

3. Dátum nástupu do zamestnania, príp. dátum ukončenia pomeru. 

4. Rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody. 

5. Spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia. 

6. Ďalšie podmienky podľa dohody. 

Pracovná zmluva musí byť vyhotovená vždy v písomnej podobe. Nikdy nepodpisuj 

pracovnú zmluvu, ktorej nerozumieš! 

Treba upozorniť na skutočnosť, že identifikácia obetí obchodovania políciou býva často 

najviac problematická, a to z viacerých dôvodov: 

1. Obete obchodovania zastrašujú obchodníci s ľuďmi, aby nekontaktovali políciu, 

2. Obete obchodovania, na základe svojej predchádzajúcej skúsenosti doma 

alebo svojho nelegálneho postavenia v cieľovej krajine, polícii nedôverujú. 

3. Obete obchodovania často trpia posttraumatickou stresovou poruchou 

a nevedia hovoriť o tom, čo sa im stalo, a už vôbec nie pred políciou. 

4. Polícii často chýbajú ľudské zdroje a ďalšia podporná infraštruktúra, ako napr. 

špecializovaní tlmočníci. (Kubičová K., s. 28) 
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Dôležité telefónne čísla 

0800 800 818 Bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi  

116 000  Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívanie detí   

SKUTOČNÉ PRÍBEHY 

Príbeh č. 1 – Práca v Španielsku 

Na diskotéke Petra z východného Slovenska  stretla šarmantného muža, ktorý jej očarujúco dvoril. Po krátkej známosti jej 

ponúkol prácu v slnečnom Španielsku. Ponuku prijala, pretože už dva roky po skončení školy nenašla žiadne uplatnenie. 

„Pôsobil tak slušne a presvedčivo“! hovorí Petra a krúti hlavu nad svojou hlúposťou. Po príchode do Španielska jej 

zobral doklady, vraj aby jej ich nikto neukradol a zavrel ju do starého domu, kde prespala. „Na druhý deň môjho pobytu 

v tejto cudzej krajine nikdy nezabudnem. Bola som zavretá v špinavej izbe, kam mi prišli povedať, že toto je moje 

pracovisko. Vraj je to pre mňa výhodné, pretože zákazníci prídu za mnou sami a ja nemusím chodiť nikam!“ hovorí 

Petra. 

Dievčatá ako bola ona, ktoré by za žiadnu cenu nechceli pracovať ako prostitútky, často využívajú na sadomasochistické 

praktiky. Vedia, že strach, hnus a bolesť nehrajú.  

Po niekoľkých týždňoch sa jej vďaka šoférovi, ktorý jej nosil jedlo, podarilo utiecť. 

Príbeh č. 2 – Práca zdravotnej sestry 

„Agentúra mi dohodila dobrú prácu v Japonsku. Som zdravotná sestra, tak som sa mala starať o chorého starého 

človek, za slušný plat,“ začína svoje rozprávanie 21 ročná Marika, jedna z obetí obchodovania s ľuďmi. 

„Keď som prišla na letisko, povedali mi, že práca už nie je aktuálna, pretože starý pán zomrel, ale vraj pre mňa 

zoženú ďalšiu prácu. Boli celkom priateľskí a pozvali ma na pohárik do baru.“ 

Tam sa však pre Mariku všetko náhle zmenilo. Po Mariku prišli dvaja nepríjemní muži. Povedali jej, že sa má prezliecť a ísť 

tancovať k tyči. 

Samozrejme, Marika odmietla. Zatvorili ju v špinavej miestnosti a strážili. Čo mala robiť? Nemala žiadne peniaze na jedlo, 

ubytovanie, cestu domov, nikoho tam nepoznala ... 

Po čase jej začali vodiť zákazníkov. Nakoniec sa jej podarilo utiecť cez záchodové okienko. 

Celý pobyt v Japonsku trval 237 dní. 

 

ZAUJÍMAVOSŤ 

Videoklip zaoberajúci sa sexuálnym zneužívaním maloletých a mladistvých osôb spolu s obvineniami si je možné 

pozrieť na stránke: http://www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?vid=VID012 

 

http://www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?vid=VID012
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7. Návykové látky 
 

Návykové látky patria medzi nelegálne drogy, s ktorými podľa prieskumov - 

„Monitorovanie budúcnosti“ experimentovalo 53,9 % stredoškolákov vo vyšších 

ročníkoch, 41,4 % užilo drogu v minulom roku a 25,7 % užilo drogu minulý mesiac. 

Skôr ako prejdeme k vymenovaniu najčastejšie „konzumovaných“ drog je si potrebné 

definovať niektoré základné pojmy, s ktorými sa často stretávame, ale nie sú nám 

dostatočne jasné.  

Tabuľka 6.: Definícia základných pojmov. 

Závislosť 
Čo je to? 

Závislosť začína často ako neškodné zmierňovanie 
nepríjemných situácii. Toto užívanie sa stáva pravidlom, až 
plynulo prejde do závislosti. Samotná osoba si tento prechod 
neuvedomuje a stále si nahovára, že situáciu zvláda a dokáže 
s drogou kedykoľvek prestať, ale vtedy je už dávno závislá. 

Osoba nie je schopná bez drogy prežiť deň, nie je kľudná a ani 
uvoľnená. 

Príčiny 
závislosti 

Často krát chýbajúce vzory v rodine, škole, spoločnosti. 
Chýbajúce teplo domova.  
Malá schopnosť riešiť vlastné problémy. 
Nízke sebavedomie a chybné sebahodnotenie. 
Znížená komunikačná zručnosť. 
Slabá schopnosť nadviazať vzťah a prežívať lásku. 
Znížená schopnosť prežívať zážitky. 
Strach z budúcnosti. 
Konzumný život spoločnosti. 

Závislosť 
Čo robiť? 

Nepodliehať panike. 
Vyvarovať sa obviňovaniu a unáhlenému hodnoteniu. 
Snažiť sa o otvorený rozhovor. 
Prejaviť jasný nesúhlas s užívaním drog. 
Otvorene prejaviť svoj strach a obavy. 
„Tvrdá“ láska – kontrolovať, pomáhať, určiť pravidlá. 
Ak sa napriek snahe vaša pomoc míňa účinku, neváhajte 
požiadať o pomoc. 

Prevencia  
začína v detstve 

Vytvorte zdravé rodinné pravidlá. 
Posilnite pocit jedinečnosti a sebavedomie svojho dieťaťa. 
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Buďte pre dieťa pozitívnym vzorom. 
Hovorte so svojím dieťaťom o problémoch. 
Venujte pozornosť tomu, čo vám vaše dieťa hovorí. 
Predchádzajte nude. 
Získajte reálne informácie o rozpoznávaní problémov 
s návykovými látkami. 
Učte svoje dieťa odolávať tlaku okolia. Pomôžte mu nájsť si 
vhodnú spoločnosť.  

 

Tabuľka 7.: Základné delenie drog podľa príznakov a nebezpečia. 

Droga 
Slangové 
názvy 

Príznaky Nebezpečie 

 
 
Prchavé látky 

T-éčko 
(toulén), 
spreje, 
trichlór,     
C-éčko 

Z dychu i šiat cítiť 
zápach od 
chemikálii. Červené 
oči, rozšírené 
zreničky, 
neprítomný pohľad. 
Nevoľnosť, 
zvracanie, poruchy 
vnímania, 
halucinácie. 
Nezreteľná 
výslovnosť, 
neprimerané 
správanie, 
agresivita, 
otupenie, smiech. 
Načervenalá 
pokožka okolo úst 
a nosa. 

Nebezpečie 
smrteľnej otravy aj 
pri prvom užití. 
Psychická závislosť. 
Poškodenie pľúc, 
pečene a mozgu. 
Depresie, citová 
otupenosť. 
Chudokrvnosť. 
 
Možné riziko 
úmrtia po prvom 
užití! 

 
Konope 

Tráva, 
mariška, 
čokoláda, 
šit, haš, 
Mary – 
Jane, džoint, 
kof, 
maruška, 

Načervenavé oči, 
rozšírené zreničky, 
zmeny nálady 
a vnímania.  
Znížená 
sústredenosť a 
nezáujem. 
Výrazná chuť do 

Nervozita, znížená 
kritičnosť. Poruchy 
vnímania, 
sústredenia a 
pamäte. 
Nespavosť. 
Úzkostné stavy, 
depresie až k strate 

Zdroj: www.psychotropicon.info  
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(marihuana, hašiš) marihuana, 
gandža, 
vesmírny 
koláč 

jedla a sucho 
v ústach. 
Narušený kontakt 
s realitou. 
Charakteristický 
zápach. 

zmyslu života. 
Oslabenie 
imunitného 
systému, vyššie 
riziko rakoviny a 
duševných porúch. 
Chronické zápaly 
dýchacích ciest.  

 
Heroín 

 

Kryštál, 
Harry, skala, 
drak, facko, 
háčko 

Skľudnenie, zúžené 
zreničky, eufória 
predchádzajúcej 
apatie. Ľahostajnosť 
voči problémom.  
Strata záujmov, 
okrem záujmu 
o drogu. 

Rýchly rozvoj 
duševnej i telesnej 
závislosti. 
Nebezpečie 
predávkovania.  
Rast tolerancie, 
potreba zvyšovania 
dávky.  
Pri injekčnom 
užívaní hrozba 
žltačky, HIV / AIDS.  
Pri predávkovaní 
hrozí úmrtie. 

Pervitín 
(metamphetamín) 

 
 

Péčko, piko, 
perník 

Prehnaná aktivita, 
chýba pocit únavy, 
premenlivé nálady, 
rozšírené zreničky. 
Strata chuti do 
jedla. Nespavosť, 
rýchla reč, triaška. 
Podozrievavosť. 
Podráždenosť. 

Duševná (psychická) 
závislosť. Nervozita, 
nekľud, chudnutie, 
pocit 
prenasledovania, 
halucinácie. Časté 
úrazy. Možnosť 
náhlej otravy. Pri 
injekčnom užívaní 
nebezpečie žltačky 
a HIV / AIDS. 
 

Extáza 
(ecstasy, XTC) 

Hnedé 
hrdličky, 
fantázia, E, 
pilule, 
diskokeksy, 
veľkonočný 

Neprirodzená 
bdelosť, veselosť, 
prehnané 
sebahodnotenie. 
Zvýšená 
zhovorčivosť, pocity 

Nebezpečenstvo 
prehriatia 
a dehydratácie 
organizmu – možné 
zlyhanie srdca 
a krvného obehu. 

Zdroj: www.wikipedia.sk  

Zdroj: kaci.wu.cz  
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výlet, XTC, 
M-25 

„falošnej lásky 
k iným“. Chýba 
pocit únavy. 
Nespavosť. 

Zmätenosť.  
 
Možné úmrtie! 

LSD 

 
                      Zdroj: www.taringa.net  

Acid, 
kyselina, 
trip, blesk, 
známka 

Zmenené vnímanie 
času, priestoru, 
farieb a vlastného 
tela. Halucinácie. 
Poruchy pamäte. 
Zmeny nálad. 
Rozšírené zreničky. 
Ľahká 
ovplyvniteľnosť, 
zhoršené 
sebaovládanie 
a rozhodovanie. 

Neobvyklé, 
nepredvídateľné 
správanie. 
Nebezpečnosť sebe 
aj iným. Nehody. 
Samovraždy. 
Spustenie 
psychotických 
stavov a epilepsie. 

   

Veľmi dôležitá je prevencia, s ktorou by sa malo začať už u detí v materskej škole. Cieľom 

preventívnej práce je vytvorenie systému opatrení zameraných na znižovanie, resp. 

vylúčenie rizika výskytu nepriaznivých životných situácii, stavov, procesov, javov 

pôsobiacich na samotného človeka alebo skupinu. 

Prevenciu možno rozdeliť do troch kategórií: 

- Primárna/univerzálna prevencia – predstavuje pôsobenie na určitú cieľovú 

skupinu, ako je samotný človek alebo skupina ľudí (deti, maloletí, mladiství, 

pracujúci občania, seniori). Jedná sa o prvotné predchádzanie ohrozujúcim 

javom, priame usmerňovanie správania, ako napr. prestať, alebo nikdy nezačať 

fajčiť. V tomto štádiu sa predpokladá vytváranie, získavanie, upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí, zručností a návykov. Ide o všetky aktivity, ktoré 

slúžia na predchádzanie problémov, ktoré môžu nastať. 

- Sekundárna/selektívna prevencia – predstavuje konkrétnejšiu formu prevencie, 

ktorá nie je zameraná na celú populáciu, ale smeruje na ohrozené skupiny 

obyvateľstva, napr. osoby s narušenými rodinnými vzťahmi, s problémom 

Zdroj: www.24hod.sk  
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týkajúcim sa drog a alkoholu, dlhodobou nezamestnanosťou.  Základnou 

úlohou je poskytnutie potrebnej pomoci už v počiatočnom štádiu, kedy už 

treba signalizovať poruchy sociálneho a psychického vývinu jedinca. 

- Terciárna prevencia – sa rozumie prevencia recidív ochorenia, ohraničenie 

dôsledkov alebo reziduálnych symptómov zjavnej klinickej poruchy, alebo 

manifestovaného problému správania. Všeobecne je táto prevencia v úzkom 

vzťahu s liečebnou činnosťou (Stel, J. a Voordewind, D., s. 33 – 34). 

Školy sa snažia o  preventívne pôsobenie na žiakov v spolupráci s políciou či 

psychodiagnostickými centrami, ale  osobnosť mladého človeka závisí vo veľkej miere od 

rodičov a od skupiny, v ktorej sa združujú. 

Osoby, ktoré prepadli závislosti aktivujú centrum súvisiace s emóciami a pamäťou. 

Závislosť zhoršuje pamäť a vedie k dennému sneniu zameranom na návykovú látku 

a odvádza pozornosť od normálneho života. 

Osoba resp. pacient, ktorý sa rozhodne so závislosťou skončiť si musí osvojiť širšie 

spektrum spôsobov, ako závislosť zvládnuť. Podľa Karla Nešpora sa v priebehu liečby 

počet stratégii zvyšuje. Existujú tri najzaužívanejšie spôsoby zvládania závislosti:  

1. Vyhýbanie sa situáciám, ktoré závislosť vyvolali. 

2. Uvedomiť si negatívne dôsledky recidívy. 

3. Odvedenie pozornosti. 

 

Fotografie drogovo závislých  

 

Obrázok 2.: Pred, počas a po ôsmych rokoch užívania kokaínu. (fotografie z BBC News) 

 

 

 

Zdroj: www.1sg.sk  
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Obrázok 3.: Drogovo závislí ľudia po niekoľkých rokoch užívania nelegálnych drog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.rodinaadrogy.estranky.sk  
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II Rady pre obc anov  

 

1. Psy na území mesta 
 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov, ktorú vedie obec. Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie 

v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza, a to do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa 90-dňovej lehoty. 

Na území mesta Sereď bolo držiteľmi psov na MsÚ Sereď v roku 2012 prihlásených 1315 

psov. Mesto držiteľovi psa vydá evidenčnú známku psa s evidenčným číslom, názvom 

obce a s údajmi, či je pes  nebezpečný (na území mesta Sereď  majú nebezpečné psy 

známku farebne odlišnú). Známka je neprenosná na iného psa a osoba, ktorá psa vedie, 

je povinná ju mať pri sebe. 

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia je držiteľ psa povinný v lehote do 14 dní od 

takejto udalosti obci odcudzenie, zničenie alebo stratu oznámiť. 

Obrázok 4.: Evidenčné známky psov. 

Mesto Sereď Mesto Vrútky Obec Pitelová Obec Bohunice 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.seredonline.sk 
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1.1 Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

 

 

 

 

Na verejnom priestranstve psa nemožno uviazať, ani ponechať bez dozoru. Osoba, ktorá 

psa vedie musí byť fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, 

pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iný spôsobom ohrozoval 

človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom 

prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Osoba vodiaca psa je povinná vodiť psa tak, aby 

sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií 

a poškodzovaniu zelene. 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť. 

Mesto Sereď v rámci systému zberu odpadu zabezpečuje zberné nádoby, vhodné na 

zhromažďovanie psích exkrementov, a tiež zabezpečuje priebežné odstraňovanie ich 

obsahu. Nádoby s označením účelu použitia sú umiestnené na miestach, na ktorých je 

doporučený povolený  voľný pohyb psov. Exkrementy od psov sa nepovažujú za 

nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný 

komunálny odpad. 

 

1.2 Bezpečný kontakt so psom 

 

Často sa stáva, že na ulici sa k vám pridá neznámy pes. Ako postupovať? Najskôr si 

skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza jeho majiteľ. Ak tam nie je, snažte si zachovať 

chladnú hlavu. Čo však robiť, keď sa pri nás pes zastaví? Ostaňte pokojne stáť, pomaly 

Verejné priestranstvo je miestna komunikácia, cesta, trhovisko, námestie, všetky 
verejnosti prístupné pozemky v obci s výnimkou pozemkov vo vlastníctve 
fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pozemkov, ku ktorým majú fyzické 
osoby alebo právnické osoby iné právo hospodárenia.  
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zovrite ruky v päsť, aby ste si chránili prsty. Nesnažte sa robiť rýchle pohyby. Ak bol pes 

iba zvedavý, oňuchá vás a odbehne preč.  

Nikdy sa psovi nepozerajte uprene do očí, pretože pre psa to znamená výzvu na boj. 

Keď sa pri vás zastaví pes, ktorý sa vám páči a vyzerá veľmi milo, 

nevolajte na neho a nesnažte sa ho pohladkať. Psa mohol týrať 

iný človek a ruky si môže pamätať ako niečo, čím mu bolo 

ubližované. Radšej sa pokúste od psa pomaly odísť, nebáť sa, 

pretože pes strach vycíti a môže na vás zaútočiť. 

Neponúkajte neznámemu psovi z rúk potravu, môže  vám zahryznúť do ruky. 

Nikdy sa nesnažíte pohladkať psa bez dovolenia osoby, ktorá psa vedie, pretože len ona 

vie, ako bude reagovať.  

Pri útoku psa nikdy neutekajte, snažte sa dostať na miesto kde za vami nemôže, napr. do 

budovy, za plot alebo do vchodu. Niekedy je účinné buchnúť ho taškou, prezuvkami, 

svetrom, vetrovkou alebo nákupom. Môžete vyliezť na plot a kričať. Čím hlasnejšie, tým 

máte väčšiu šancu, že vás bude niekto počuť. 

Ak je leto a nemáte pri sebe žiadny predmet, ktorý by ste použili na vašu ochranu, je 

dôležité si chrániť životné orgány, pretože uhryznutie do brucha, krku alebo tváre vás 

môže stáť život. 

Nebezpečným psom sa rozumie pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, 

aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 

v krajnej núdzi. 

Ak pes niekoho zraní, je držiteľ psa, alebo ten kto psa viedol povinný oznámiť svoje 

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa 

vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa. 

Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, je držiteľ psa povinný oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

Zdroj: www.spravy.pravda.sk  



Mestská polícia Sereď 

Poznaj mestskú políciu 

 

 

38 

2. Ochrana osoby a majetku 
 

 

 

 

 

 

Krádeže patria medzi najčastejšie priestupky proti majetku. Pod krádežou rozumieme 

krádeže kabeliek, osobných dokladov, platobných kariet, vozidiel, tovaru v potravinách 

a i. Aby sme sa nestali obeťou krádeže je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel: 

1. Pamätajte, že niektoré tlačenice sú vyvolané umelo, kde cieľom zlodeja je bez 

povšimnutia odcudzenie vašich vecí. Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza 

najčastejšie k takýmto tlačeniciam. Počkajte si napr. pri vchode do predajne, 

kým sa priestor vo dverách vyprázdni a nevstupujte tam, keď práve vchádza 

a vychádza veľký počet ľudí. 

2. Zlodeji pracujú najčastejšie v skupinkách, pričom často využívajú deti. 

3. Nerozmieňajte neznámym osobám pred vchodom do obchodného domu 

peniaze, vo vnútri predajne sú priestory, kde túto činnosť vykonávajú 

zamestnanci predajne. 

4. Nikdy nenechávajte kabelku v košíku alebo na sedadle vo vozidle, keď 

vykladáte tovar z nákupného košíka do auta. 

5. Nikdy pri nákupe v obchode nenechávajte svoju tašku a peňaženku v košíku. 

6. Nenechávajte peňaženku na vrchu nákupnej tašky alebo kabelky, príp. 

v priehľadných taškách (igelitkách). 

7. Vždy noste kabelku tesne pri tele, príp. si peňaženku vložte do vnútorného 

vrecka na oblečení. 

8. Tašku a kabelku nenoste na chrbte a prehodenú cez rameno, kde ich nemáte 

pod kontrolou. 

Priestupku proti majetku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom 
majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci 
z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. 
Podľa Trestného zákona sa trestného činu proti majetku dopustí ten, kto si prisvojí 
cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, väčšiu škodu, značnú 

škodu a škodu veľkého rozsahu.  Rovnako sa trestného činu proti majetku dopustí 
ten, kto bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. 
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9. Pravidelne si kontrolujte zapnutie kabelky alebo nákupnej tašky. Zakúpte si 

kabelku alebo tašku so zložitým zapínaním. 

10. Nenoste pri sebe väčší obnos peňazí, radšej používajte kreditnú kartu. 

11. Na kreditnú kartu si nikdy nepíšte svoj PIN kód alebo si ho neprikladajte ku 

kreditnej karte. 

12. Pri vyberaní peňazí z bankomatu kontrolujte, či sa za vami nenachádza žiadna 

podozrivá osoba a či osoba stojaca za vami dodržiava diskrétnu zónu. 

Nenechajte sa nikým vyrušiť, odpovedajte na otázky príp. dotazy až po uložení 

svojich peňazí na bezpečné miesto svojho oblečenia. 

13. Pri vyberaní peňazí z bankomatu alebo platení pomocou kreditnej karty 

v obchode, si vždy zakrývajte ruku, aby nikto nemohol vidieť váš PIN. Niektoré 

bankomaty sú vybavené skrytou kamerou, ktorú tam nainštalovali zlodeji, ktorí 

si pomocou čítačky načítajú vašu kartu a pomocou kamery zistia Váš PIN. 

Potom zlodejovi nič nebráni výberu vašich peňazí. 

14. Pri vyberaní peňazí z bankomatu si vždy zakrývajte ruku, ktorou zadávate PIN 

kód. 

15. Po vybratí peňazí si nevkladajte peňaženku alebo peniaze do zadného vrecka 

na nohaviciach. 

16. V hromadnej doprave si nedávajte tašky a kabelky na zem k nohám, ale vyložte 

si ich na kolenách, aby ste ich mali stále pod dohľadom.  

Nezabúdajte na to, že aj deti si musia chrániť svoje osobné veci, preto dohliadnite na to, 

aby bol ich ruksak alebo taška dostatočne zabezpečená. 

 

 

 

  

 

 

 

Nikdy si nezapínajte zipsy smerom do stredu!  

Ich zapnutie závisí od toho, či ste ľavák alebo 

pravák, ak ste pravák, tak si zipsy zapnite v pravo 

a ak ľavák, tak v ľavo.  

Kým si dáte ruksak na chrbát 

alebo rameno, najprv sa 

presvedčte, či máte všetky zipsy 

zapnuté na správnom mieste.  

Do najmenšieho priestoru v ruksaku, 

ktorý je pôvodne určený na doklady, 

kľúče, mobilný telefón, peňaženku 

a pod. nikdy nič nedávajte. Je to 

ľahké miesto pre ich odcudzenie. 

Ak si nechávate ruksak 

na nestráženom mieste, 

nenechávajte v ňom 

mobilný telefón a ani 

vaše osobné veci!  
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Zdroj: www.tiger.sk 

ZO ZÁZNAMU PRIEBEHU SLUŽBY 

Dňa 31.05.2012 (štvrtok) o 03.35 hod. ráno bolo kamerou Mestskej polície Sereď (ďalej len „MsP“) spozorovaná, na 

Námestí slobody pri pomníku, neznáma osoba mužského pohlavia. Neznáma osoba odcudzila dve kvetiny a vložila si ich do 

prúteného košíka. Následne bola na mieste neznáma osoba zadržaná vedúcim stavby, ktorý miesto strážil spolu s ďalšou 

osobou. Na miesto bola privolaná hliadka MsP, ktorá zistila, že sa jedná o 58-ročného občana Serede. Osoba pri výpovedi 

uviedla, že predtým kradnúť kvety nebola. Na požiadanie hliadky sa spolu s hliadkou presunul do miesta bydliska, kde 

súhlasil s tým, aby hliadka skontrolovala jeho dvor. Tu boli hliadkou nájdené sadenice kvetov v celkovom počte 55 kusov, 

ktoré mala osoba čerstvo vysadené na svojom dvore. Jednalo sa o 29 kusov sadeníc Aksamietnice a 26 ks kusov Begónií. 

Na výzvu hliadky sadenice dobrovoľne vydal. Následne sa s ním hliadka presunula na útvar MsP, kde bola spísaná 

zápisnica. Osoba sa ku krádeži doznala a rovnako sa priznala ku krádeži z predchádzajúceho dňa  30.05.2012, kedy v čase 

01.30 hod. odcudzila rovnaký druh kvetov z Námestia slobody. Osobe bola uložená bloková pokuta. 

Zdroj: Mestská polícia Sereď, dňa 31.05.2012 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mestská polícia Sereď, dňa 27.05.2008 
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3. Internet 
 

Internet je v dnešnej dobe neoceniteľnou súčasťou pracovného ale aj súkromného 

života. Naše deti trávia na internete veľmi veľa času, riešia na ňom všetky svoje 

problémy, virtuálne sa stretávajú s kamarátmi, ktorí bývajú často krát vo vedľajšom 

vchode, hrajú on-line hry; možno povedať, že na ňom trávia svoje detstvo. Deti v dnešnej 

dobe zabúdajú a zvykajú si na život bez osobného kontaktu; vyjadrujú svoje pocity 

pomocou smajlíkov; na chate píšu veci, ktoré by nedokázali osobne nikdy povedať; často 

krát sa dostanú k informáciám, na ktoré majú ešte dosť času; cenia si virtuálne 

priateľstvá viac ako priateľstvá reálne; využívajú internet na ubližovanie druhým ...   

Veľmi veľkú publicitu v negatívnom slova zmysle priniesol internet v oblasti zneužívania 

detí súvisiacim s detskou pornografiou, porušovaním autorských práv, šírením 

počítačových vírusov a útokmi na zabezpečené počítače. 

Internet je zdrojom informácii používaným na vypracúvanie referátov, semestrálnych 

prác, projektov, vlastne na všetko, čo nás napadne. Pomocou internetu sa dokážeme 

spojiť s ľuďmi, ktorí sú od nás vzdialení niekoľko desiatok kilometrov; získané informácie 

nám pomôžu vyriešiť problémy, ktoré nás trápia, už len tým, že si prečítame podobný 

prípad, ktorý trápil človeka na druhom konci sveta; pomôžu nám nájsť si prácu 

a priateľov. 

3.1 Informácie na internete 

Deti ale aj dospelí poskytujú na internete  svoje osobné informácie, ktoré sú často krát 

zneužité. Najmä mladí ľudia si neuvedomujú, že nevinné uverejnenie inzerátu so svojim 

telefónnym číslom a fotografiou, rozhovor s neznámym človekom, ktorému poskytneme 

svoje fotografie alebo uverejnenie videa v intímnej situácií, môžu mať za následok veľké 

problémy. Mladí ľudia podľa výskumov radšej svoje problémy riešia sami, alebo sa 

zdôveria svojim kamarátom. Rodičia sú na poslednom mieste. Nechávajú problémy zájsť 

až do takej miery, keď je ich následné riešenie zložitejšie. 

 

 

 

SKUTOČNÝ PRÍBEH 

„Mladá žena si dva roky písala na chate s dievčaťom, s ktorým si vymenila niekoľko erotických až pornografických fotografií. 

Neskôr sa však ukázalo, že za dievča sa vydával muž, ktorý začal mladú ženu vydierať a vyhrážať sa jej, že pokiaľ sa s ním 

nestretne a nebude mať s ním pohlavný styk, tak jej fotografie zverejní. Mladá žena má strach z reakcie svojho partnera, rodiny 

a priateľov.“  

Petra, 27 rokov 
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On-line komunikovať môžeme v dnešnej dobe viacerými spôsobmi. Medzi najčastejšie, 

ktoré často slúžia ako zdroj kyberšikanovania môžeme zaradiť webové stránky, sociálne 

siete na internete, instant messaging (IM), e-mail, chat, blog, SMS (Short message 

service) a MMS (Multimedia Messaging Service). 

a) Webové stránky – poskytujú veľké možnosti využitia. Môžeme na nich čítať 

najnovšie informácie z celého sveta, nakupovať, zoznamovať sa, vyhľadávať 

zaujímavé informácie, pozerať filmy, listovať v knihách alebo časopisoch, 

prezerať virtuálne múzea, a i. Webové stránky možno zaradiť medzi legálne 

a ilegálne. Medzi ilegálne zaraďujeme stránky s detskou pornografiou, 

podnecujúce rasizmus, vyobrazujúce vraždy a ubližovanie alebo súlož so 

zvieratami. 

b) Sociálna sieť – umožňujú všetkým ľuďom, ktorí by sa reálne spolu nemohli 

stretnúť rozprávať a združovať. V dnešnej dobe sa na on-line komunikáciu 

používajú najčastejšie sociálne siete Facebook, My Space a Lide.cz. Na sociálnej 

sieti si osoba pred prihlásením vyplní základné údaje a po prihlásení si môže 

kedykoľvek aktualizovať svoj profil. Do profilu si 

môžete zadať všetky svoje osobné údaje od 

trvalej adresy, telefónneho čísla, cez školu, ktorú 

navštevujú, až po svoje súkromné fotografie. Dá 

sa povedať, že všetci na sociálnej sieti sú pod dohľadom a vy vidíte, kto čo, 

kedy a s kým robil.   

c) Chat – je komunikácia alebo rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí v reálnom 

živote. Osoby si môžu vytvoriť svoje vlastné miestnosti, resp. 

diskusné fóra a rozprávať sa v nich o svojich problémoch so 

svojimi známymi prostredníctvom krátkych správ 

zobrazujúcich sa v jednom okne pod sebou. Na chate je 

možnosť aj súkromnej konverzácie s jedným účastníkom 

diskusie. Chatovanie v chatovacích miestnostiach patrí k najnebezpečnejšiemu 

správaniu na internete. Nikdy neviete, kto sa za danou prezývkou skrýva. 

 

 

d) Blog – je webová aplikácia obsahujúca príspevky jedného editora. Cieľom je 

poskytnúť čitateľovi informácie a vlastné názory a komentáre o rôznych 

UPOZORNENIE! 

Nikdy nikomu neposkytujeme žiadne osobné informácie, nezasielame svoje intímne fotografie, neposkytujeme 

heslá od svojich fotogalérií a nedohadujeme si schôdzky s neznámym človekom, ktorého poznáme len z chatu. 
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témach, ktorými sa editor blogu zaoberá. Prostredníctvom blogu je možné 

poškodiť povesť iného človeka alebo napadnúť jeho súkromie. (J. Hulanová, 46 

s.) 

 

 

 

e) SMS – patrí k najrozšírenejšej a najvýznamnejšej komunikácií prostredníctvom 

mobilného telefónu. Často krát je využívaná ako prostriedok kyberšikanovania, 

pričom okrem posielania SMS správ sa spájajú aj s neslušnými, výhražnými či 

„mlčiacimi“ telefonátmi.  

f) MMS – mladí ľudia si pre spestrenie svojho vzťahu, či platonického alebo 

kamarátskeho, často krát posielajú svoje intímne fotografie alebo videá.  

 

 

   

 

 

3.2 Ako chrániť naše dieťa 

 

 

 

 

 

ZAUJÍMAVOSŤ  

Za vzhliadnutie stojí video natočené austrálskou políciou, kde hlavnou postavou videa je mladé dievča, ktoré zo 

školských toaliet odošle svojmu spolužiakovi intímny obrázok.   

Videoklip poukazuje na to, čo sa môže stať, keď konáme neuvážene. Zverejnený je na adrese:  

http://www.liveleak.com/view?i=a83_1283879226 

 

 

   

SKUTOČNÝ PRÍBEH 

Bývalý priateľ neuniesol rozchod so svojou priateľkou a preto na internete zverejnil jej intímne  video a fotografie. Claudia po 

tomto zverejnení bola vystavená veľkému posmechu, urážkam a ponižovaniu. Problém riešila v televízii, kde svojho 

bývalého priateľa žiadala, aby fotografie a video z internetu stiahol. On však jej požiadavku ignoroval. Claudia nezvládla 

nápor a spáchala samovraždu.  

 

SKUTOČNÝ PRÍBEH 

Raz si ma vonku odfotili dvaja chalani na telefón, vôbec sa mi to nepáčilo, povedal som im, aby to vymazali. Len sa 

zasmiali a išli preč. Na internete hrám cez server takú hru, kde dostanete  postavu a tú si vylepšujete tým, že zbierate body 

a bojujete. Do hry sa zapojila neznáma osoba pod nickom bobo789, pričom si do profilu uložila moju fotografiu. Žiadal som 

ho, aby s tým prestal. Neprestal, práve naopak, začal ostatných urážať, písať, že je najlepší, ostatní sú padavky a ďalšie 

iné sprosté slová. Niektorí kamaráti nevedeli, že to nie som ja. Prestali sa so mnou kamarátiť. Po čase to toho chalana 

prestalo baviť a moju fotku si vymazal. Celý čas som sa cítil veľmi zle a moc ma to trápilo. 

Peter S., 12 rokov 

 

http://www.liveleak.com/view?i=a83_1283879226
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Podľa dlhoročných výskumov európskej siete EU KidsOnline, ktoré uviedlo eSlovensko, 

o.z. vyplynulo, že reštriktívna rodičovská mediácia  pri používaní internetu (zakazovanie 

a obmedzovanie aktivít na internete) síce naozaj zníži riziko, s ktorými sa deti na 

internete stretávajú, ale zároveň výrazne obmedzí aj ich online príležitosti a osvojovanie 

nových zručností.  

Naopak aktívna rodičovská mediácia pri používaní internetu prispieva k nižšej miere rizík, 

a čo je najdôležitejšie – aj k nižšej miere nepríjemných pocitov a zranení, ktoré deti zažijú 

pri používaní nových technológií. 

Ako vyzerá aktívna rodičovská mediácia? Rodič sa s dieťaťom o internete rozpráva, je       

v jeho blízkosti alebo si prisadne k nemu počas aktivít na počítači, skúmajú internet a 

jeho možnosti spoločne alebo zdieľajú online aktivity. Rodič tak aj svojím vlastným 

príkladom ukazuje dieťaťu, ako sa na internete správať a zároveň vzniká aj priestor pre 

prirodzený rozhovor o rizikách, ktorý nevyznieva ako poúčanie. Je celkom samozrejmé, 

že tínedžeri už ocenia aj určitú mieru súkromia pri online aktivitách, ale väčšina mladších 

detí takýto rodičovský záujem víta a oceňuje.      

Ak chceme začať chrániť dieťa, nemali by sme zabúdať na základné pravidlá: 

a) Efektívnejšie využitie voľného času – snažte sa s dieťaťom tráviť čo najviac 

voľného času, prihláste ho na zaujímavé krúžky, ktoré ponúka škola, zoberte ho 

na prechádzku do lesa alebo zapájajte ho do svojich koníčkov. 

b) Umiestnenie počítača – na mieste, kde vidíte, čo dieťa na internete robí, aké 

hry sa hráva a čo je v počítači nainštalované. Prejavujete záujem o hry a dôvod, 

prečo sa danú hru hrá, čo ho na nej zaujíma a s akými ľuďmi sa v nej stretáva. 

Dieťa potrebuje vedieť, že o neho máte záujem.  

c) Rodičovská kontrola – pomocou systému rodičovskej kontroly je možné 

v počítači nastaviť prístup k jednotlivým hrám alebo ich časové trvanie. 

V určenej dobe sa počítač alebo internetový prehliadač vypne a ukončí tak 

hranie dieťaťa na počítači, pretože často krát sa dieťa do hry ponorí a nevšíma 

si čas okolo seba. Na počítači si je možné pomocou nástrojov nastaviť aj prístup 

k rôznym on-line hrám. Nezabúdajte však na to, že hra sa dá hrať aj na 

mobilnom telefóne, v ktorom je prístup na internet alebo hracej konzole. 

d) Stanovenie pravidiel – vysvetlite dieťaťu zameranie hier (akčné, stratégie, a i), 

o ktoré prejavuje záujem a dôvod, prečo by sa ich hrať nemalo. Dohodnite si 

čas, počas ktorého má dieťa dovolené sa hrať na počítači, nezabúdajte však, že 
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často krát sa dieťa dostane k hre aj u svojho kamaráta. Je však dôležité, aby 

vedelo, čo sa od neho očakáva. 

e) Hazardné hry – vysvetlite dieťaťu, na akom princípe funguje hranie hazardných 

hier a všímajte si nečakané výdavky, ktoré môžu vzniknúť na vašom účte. 

f) Ochrana na internete – vysvetlite dieťaťu, čo môže a čo nemôže uverejňovať 

na internete, nástrahy a agresorov, s ktorými sa môže stretnúť. Pre 

prihlasovanie do hier by si malo vybrať zložité heslo zložené z písmen a číslic 

(viď Obrázok 3). Vypočujte si ho, keď sa vám chce zdôveriť s problémom, ktorý 

sa vyskytol medzi hráčmi na on-line hre, pretože v budúcnosti sa na vás 

s problémom neobráti a bude sa ho snažiť riešiť sám. Agresívne správanie, 

ktoré vám dieťa oznámi nahláste správcovi herného servera. 

Obrázok 5.: Príklad tvorby hesla.  

 

 

 

 

 

g) Softvér – pomocou blokovacieho softvéra je možné zamedziť prístupu detí na 

stránky, ktoré nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.  

h) Pomáhajte – všímajte si vaše dieťa, pýtajte sa ho a zaujímajte sa oň. Tým, že na 

internete trávi veľa času môže unikať do virtuálneho sveta a zabúdať na 

problémy, ktorého ho trápia alebo je šikanovaní hráčmi v on-line hre.  
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Dôležité telefónne čísla 

112   Integrovaný záchranný systém  

158   Polícia 

159   Mestská polícia 

150   Hasiči 

155   Rýchla zdravotná služba 

116 111 non-stop Linka detskej istoty (LDI – pracuje pri Slovenskom 

výbore pre UNICEF) 

0800 117 878  Linka detskej dôvery (denne od 15. 00 do 21.00 hod.) 

0907 401 749  Rodičovská linka 

051 7731 000 Linka dôvery (po: od 07.00 do 15.30 hod., ut, st, št: od 07.00 

do 15.00 hod., pia: od 07.00 do 14.30 hod.) 

02 55571110 Linka dôvery MV SR non stop 
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4. Domáce násilie – rodina, miesto utajeného 

násilia 
 

Násilie páchané na ženách a deťoch je celosvetový problém, ktorý tu 

bol už od nepamäti. Veď nejedna žena si  v dnešnej dobe spomenie na 

to, že kedysi bolo týranie žien tabuizované a považované za chybu 

ženy. Žena musela vydržať násilné správanie muža, veď je to predsa jej 

manžel a pre dobro detí s ním musela zostať. Muži, aj keď menšie 

percento, sú vystavený taktiež násiliu, či už psychickému, fyzickému, 

ekonomickému, sociálnemu či sexuálnemu.  

Problém domáceho násilia, ako si je možné mylne myslieť, nie je len problémom 

sociálne slabšieho obyvateľstva, nižšieho vzdelania či zázemia. Týka sa aj ľudí, ktorí 

pracujú na významných miestach, ako napr. sudca, psychológ, advokát, manažér, a i.; ale 

aj u mužov s vysokou inteligenciou.  

Podľa výpovedí žien bol vzťah pred začatím násilia harmonický, nič nenasvedčovalo 

tomu, že by malo dôjsť k týraniu. Manžel, druh alebo priateľ bol pozorný, milý, všetci ho 

mali radi.  

Často krát bývajú násilníkmi muži, ktorí prežili detstvo v násilnom prostredí. Je vysoko 

pravdepodobné, že prežili týranie a boli svedkom domáceho násilia.  

Muži, ktorí sa stali pre svoje rodiny tyranmi, uprednostňujú tradičné rozdelenie rolí           

v spoločnosti i v domácnosti na mužské a ženské.     

Poznáme tri fázy násilia: 

1. Nastáva psychické, fyzické a sociálne násilie často spojené so sexuálnym 

zneužívaním. Toto zneužívanie a týranie prichádza pomaly, napr. po narodení 

dieťaťa, prepustení z práce, po dobe dlhšieho psychického nátlaku, a i.  

2. Agresor stráca akékoľvek zábrany. Obeť prežíva strach, bolesť a poníženie. 

Snaží sa vydržať agresorove správanie, ktoré sa často strieda s obdobím 

pohody a obdobím týrania. Obeť verí slovám agresora a dáva mu stále šancu 

na zmenu. 

 

Zdroj: www.zena.sme.sk 
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3. V tejto fáze si agresor uvedomuje (nemusí to dať najavo) svoje správanie. Obeť 

obhajuje jeho správanie pred celou rodinou, deťmi a sebou samou.  

Násilie možno rozdeliť na: 

1. Fyzické alebo telesné, ku ktorým možno zaradiť všetky možné formy týrania, 

napr. kopanie, bitie (rukami, predmetmi), búchanie o stenu, priväzovanie, 

pálenie cigaretami, obarenie vriacou vodou, bitie palicou alebo remeňom, a i. 

Fyzické týranie má aktívnu povahu, je veľmi často kombinované s týraním 

psychickým. 

2. Psychické alebo duševné, ktoré sa prejavuje citovým vydieraním, ponižovaním 

pred priateľmi a rodinou, verbálne útoky, zosmiešňovanie, porovnávaním 

s ostatnými, a i. 

Nie je viditeľné a je ťažko podložené faktami a fotografiami. 

3. Sexuálne násilie, ktoré zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú proti vôli obete, 

napr. znásilnenie, sexuálne obťažovanie, pornografia, nútená prostitúcia ženy 

alebo dieťaťa, znásilňovanie ženy pred deťmi, a i. 

Je veľmi ťažko objaviteľné a dokázateľné. Agresor si mlčanlivosť ženy alebo dieťaťa 

vynucuje psychickým vydieraním alebo rôznymi odmenami alebo trestami. 

4. Sociálne násilie, ktoré agresor využíva na izoláciu obete od spoločnosti. 

Zatvára ju v byte, nedovolí sa jej stretávať s priateľmi a rodinou, nedovolí jej 

telefonovať, a i. 

 

SKUTOČNÝ PRÍBEH 

Stále som si myslela, že to prejde, že jeho správanie sa zmení. Veď predtým bol milujúcim mužom. Vždy, keď ma zbil, 

nemusel byť ani dôvod, mi na druhý deň v slzách doniesol kyticu kvetov a sľuboval, že to už nikdy neurobí, že ma miluje. 

A ja som mu vždy uverila.  

Raz ma tak veľmi zbil, že som skončila v nemocnici. Priviazal ma k radiátoru a bil so stoličkou do vtedy, pokým ju nerozbil. 

Bál sa, že ma zabil, preto ma odviezol do nemocnice. Tam mi nikto neveril,  keď som tvrdila, že som spadla zo schodov.  

Keď som sa už nemohla ukázať priateľom ani rodine na oči, pretože na mňa hádzali spýtavé pohľady, nedokázala som ďalej 

mlčať. Vyhľadala som pomoc. 

Petra S., 49 rokov 
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5. Ekonomické násilie, v ktorom má agresor moc nad finančnými prostriedkami 

obete, zamedzuje jej prístup k peniazom, nedovolí jej nakupovať, zakazuje 

chodiť do práce, a i.  

 

6. Inštitucionálne, tzv. sekundárne poškodzovanie spôsobené tými, ktorí by mali 

obeti pred násilím chrániť. 

Medzi násilie možno zaradiť aj zanedbávanie. Zanedbávanie podľa Š. Špeciánovej (2003, 

24 s.) sa vyznačuje nedostatkom starostlivosti, ktoré spôsobuje závažné ohrozenie 

dieťaťa alebo nebezpečie pre dieťa. Telesné zanedbávanie spočíva v zlyhaní pri 

zabezpečovaní telesných potrieb dieťaťa (t.j. výživy, oblečenia, obydlia, zdravotnej 

starostlivosti a ochrany pred ohrozením). Citové zanedbávanie sa vyznačuje zlyhaním 

v zabezpečovaní citových potrieb dieťaťa v oblasti lásky. Ďalej rozoznávame 

zanedbávanie vzdelávania, ktoré sa vyznačuje zlyhaním pri zabezpečovaní vzdelávania 

dieťaťa (t.j. absencia dieťaťa v škole, detská práca v domácom prostredí či mimo domu). 

Krajným prípadom zanedbávania je izolácia dieťaťa od ľudskej spoločnosti.   

Ako sa pred násilníckymi mužmi a ženami chrániť? Mali by ste vedieť, že existuje 

niekoľko varovných signálov: 

1. Osoba sa chce veľmi rýchlo zblížiť. 

2. Osoba nerešpektuje vaše hranice. 

3. Osoba sa správa žiarlivo, vadí jej, keď nosíte sukne, blúzky, pohybujete sa sama 

vonku a je nad mieru vlastnícky. Môže sa o vás vyjadrovať ako o svojom 

majetku, 

4. Osoba uráža váš vzhľad, komentuje všetko, čo si oblečiete, nič nie je dobré. 

Najlepšie by bolo, keby vám oblečenie mohol kupovať on resp. ona. 

5. Osoba všetku zodpovednosť hádže na iných.  

6. Osoba často vyvoláva bitku. 

7. Osoba vyrastala v rodine, v ktorej bol svedkom týrania. 

8. Osoba má striktné názory na delenie mužských a ženských rolí. 

9. Osoba vyžaduje, aby ste nemali žiadne aktivity vo svojom čase, pretože chce 

viac času tráviť s vami. 

10. Osoba sa snaží o to, aby ste sa stretávali menej so svojou rodinou a priateľmi 

z rôznych dôvodov. 

11. Osoba sa na adresu iných vyjadruje urážlivo a neprimerane. 

12. Osoba stráca sebakontrolu a je i pri maličkostiach veľmi impulzívna.  
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SKUTOČNÝ PRÍBEH 
 
Hneď ako tridsaťštyriročná pani Silvia z obce Kajal nahlásila na polícii týranie, vyplávali na povrch všetky zverstvá, ktoré 
na nej páchal manžel Ladislav od roku 2009. Ladislav a Silvia sa zosobášili v roku 2007. To Silvia však ani netušila, čo 
po medových týždňoch bude nasledovať. Bývalý policajt svoje správanie podľa vyjadrení pani Silvie zmenil hneď po tom, 
ako otehotnela.  

Okrem fyzického a psychického násilia, ktorého svedkom bola aj štvorročná dcéra Karolína, ju mal manžel týrať aj 
sociálne. Pravidelne ju zamykal v dome, zakazoval jej chodiť von, stretávať sa s rodinou a známym. Na Ladislava vraj 
neúčinkovali ani prosby a ani dohovárania jeho vlastnej mamy. 

„S Karolínkou som fungovala na príkazy. Mali sme presne stanovené, kedy a kde môžeme jesť. Prikazoval mi, čo si mám 
obliecť, odopieral mi spánok. Malá nesmela ani hračky z izby vyniesť.“ 

„K jeho mame som vždy pred ním zutekala a teraz som tá najhoršia, pretože sa mi začali vyhrážať, čo vraj so mnou 
narobia, ak to nestiahnem,“ povedala s plačom Silvia pre denník Plus 1 deň. 

Týranie vyvrcholilo 18. januára 2012, keď si týraná žena po rozvode prišla do spoločného domu po veci. Ladislav pred 
seba položil legálne držanú zbraň a vyhrážal sa manželke prestrelením hlavy. Silvia skutok nahlásila na polícii a tá za 
pomoci špeciálnej zásahovej skupiny vykonala domovú prehliadku a vyšetrovateľ obvinil bývalého policajta zo zločinu 
týrania blízkej a zverenej osoby a tiež zo zločinu vydierania. Polícia podozrivého eskortovala do výkonu väzby v 
Leopoldove. V prípade uznania viny súdom hrozí obvinenému odňatie slobody až na desať rokov. 

Silvia sa bojí, že tyrana prepustia. 

„Neviem sa zbaviť strachu. Bojím sa, že ho pustia z basy a on si na mňa a Karolínku niekde počká. Nik si nevie 
predstaviť, čo sme si s ním museli vytrpieť.“ 

Čo dodať na záver? S istotou môžeme povedať, že z každej na prvý pohľad neriešiteľnej situácie domáceho násilia 
existuje východisko a cesta von. Týrané ženy by mali požiadať o pomoc a nemali by odpúšťať násilie, a to ani vtedy, keď 
sa násilník nachádza v cyklicky opakujúcej sa fáze, keď sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa za to, čo urobil, sľubuje, že 
sa to nebude opakovať, vinu za svoje správanie zvaľuje na problémy v práci alebo na samotnú obeť, čím v nej vyvoláva 
pocity viny. Treba dodať aj to, že okrem fyzického, psychického a sociálneho existujú aj ďalšie formy týrania ako, je 
ekonomické a sexuálne týranie. 

Zdroj: www.galantaonline.sk 
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III Rady pre seniorov 

Ako sa nestať obeťou podvodu 

 

1. Buďte opatrní a podozrievaví! 

2. Pamätajte, že podvodníci zvyčajne vyzerajú veľmi slušne a správajú sa zdvorilo! 

3. Pamätajte na to, že niektoré inštitúcie návštevy priamo v domácnostiach 

nevykonávajú, napr. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa. Odpis vodomeru, 

plynomeru alebo inú činnosť ohlasuje SPP (Slovenská plynárenská spoločnosť) 

alebo ZSE (Západoslovenská energetika) prostredníctvom miestneho rozhlasu, 

alebo oznamom na vchodových dverách bytových domov. Pracovníci spomínaných 

inštitúcií sú povinný mať pri sebe preukaz, ktorým sa na vyzvanie musia preukázať. 

Žiadne úkony s peniazmi v hotovosti nevykonávajú! 

4. Nenechajte sa nalákať na lacný tovar a služby (tovar – hrnce, ovčie rúna; služba – 

maľovanie, výmena okien a odkvapových rín)!  

  

              

 

 

5. Ak bývate sám/sama, na dvere si napíšte menovku v mužskom rode, alebo 

priezvisko uveďte v množnom čísle (napr. Novák, Novákovci, rodina Nováková). 

 

 

 

 

Zdroj: www.lesk.cas.sk Zdroj: www.lesk.cas.sk  

Zdroj: www.marpol.info 
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6. Nevpúšťajte  do bytu/domu neznáme osoby, ktoré sa k vám snažia dostať pod 

rôznymi zámienkami! Skôr ako niekomu otvoríte dvere preverte si osobu cez 

bezpečnostný priezor (tzv. kukátko), ak ho nemáte, určite si ho dajte nainštalovať. 

Keď si nie ste istý osobou stojacou za vchodovými dverami, volajte bezplatné 

telefónne číslo 159. Uvedomte si, že bezpečnostná retiazka nezabráni  tomu, aby 

sa neznáma osoba dostala do Vášho bytu, ak už otvoríte dvere! 

7. Dávajte si pozor na to, aké informácie poskytnete telefonicky neznámym osobám!  

8. Nedržte doma veľkú hotovosť. Neodkladajte si hotovosť, vkladné knižky                     

a bankomatové karty na jedno miesto. Nenechávajte si pri bankomatových 

kartách a vkladných knižkách heslá a kódy! 

9. O tom, čo všetko doma máte sa nikomu nezdôverujte. Informácia by sa mohla 

dostať do „nesprávnych uší“. 

10. Udržiavajte dobré susedské a rodinné vzťahy. Majte vždy po ruke telefónne čísla 

svojich blízkych a susedov. Poskytnite svoje telefónne číslo svojim blízkym 

a susedom. Je vhodné, ak sa so svojimi susedmi dohodnete na pravidelnom 

kontakte. 

11. Nedávajte svoje úspory neznámym osobám i keď Vás údajne predtým telefonicky 

kontaktoval vnuk, ktorý potrebuje peniaze na auto. Vždy si informáciu overte 

a zavolajte mu. 

 

Ako sa správať na ulici 

 

1. Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú zle osvetlené, alebo sa po nich pohybuje vo 

večerných hodinách málo ľudí. 

2. Ak vás niekto prenasleduje, snažte sa dostať na miesto, kde sú ľudia, alebo 

nejakého okoloidúceho oslovte, príp. vojdite do obchodu, reštaurácie. 

3. Ak máte nepríjemný pocit z osoby, ktorá sa pohybuje za vami, spomaľte 

a nechajte, nech vás predbehne. 

4. Ak máte nepríjemný pocit z osoby, ktorá sa pohybuje za vami, zavolajte na 

políciu. 

5. Kabelku noste vždy blízko svojho tela, nenechajte ju voľne visieť. 

6. V kabelke nenoste väčšiu sumu peňazí, radšej si ju rozdeľte po vreckách na 

oblečení. 
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7. Nenoste z obchodu veľké nákupy naraz, odrádza to vašu pozornosť voči okoliu 

a je menšia pravdepodobnosť, že sa budete vedieť brániť. 

8. Ak vchádzate do vchodu, vždy skontrolujte, kto sa nachádza za vami. Ak osoba, 

z ktorej máte nepríjemný pocit, chce nastúpiť do výťahu, nechajte ju a počkajte 

si na druhý. 

9. Vyhnite sa situácii, keď držíte v rukách väčší obnos peňazí a niekto vás sleduje. 

10. Vyhýbajte sa miestam, kde sa môžete naraz ocitnúť v tlačenici, napr. pri 

vchode do obchodného domu alebo v rade pri platení, môže vám byť 

odcudzený váš majetok. Zvýšte svoju ostražitosť. 

11.  Ohláste na polícii pokus o krádež a vôbec všetko, čo s tým súvisí. 

 

Ako si chrániť byt 

 

1. Nikdy neotvárajte dvere osobe, ktorú nepoznáte. Najskôr sa presvedčte, kto 

stojí za dverami cez bezpečnostný priezor.  

2. Do bytu alebo domu nikdy nevpúšťajte neznáme osoby.  

3. Pred susedmi sa nechváľte, že odchádzate na dovolenku. Požiadajte známych 

alebo niekoho z rodiny, nech Vám vyberá poštu a skontroluje byt. 

4. Ak nemáte nikoho, kto by sa Vám postaral o byt, resp. dom, nainštalujte si 

elektronické spínacie zariadenie, ktoré sa dá nastaviť na ovládanie roliet 

a zasvecovanie svetla. Zariadenie navodí ostatným osobám pocit, že v dome sa 

stále niekto nachádza. 

5. Zamykajte vždy vstupné dvere do domu, aj keď sa z domu vzdialite len na pár 

minút. 

6. Nenechávajte otvorené okienka do špajze alebo garáže. 

7. Kľúče neodkladajte na dohovorené miesta – pod kvetináč, pod rohožku a i. 

8. Snažte sa novými technickými vymoženosťami zabezpečiť bývanie.   

 

Ako si chrániť peňaženku 

 

1. Nemajte pri sebe väčší obnos peňazí. Ak potrebujete peniaze na kúpu 

darčekov, rozdeľte si ich vo vreckách na oblečení. 

Zdroj: www.abs.sk 
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2. Ak máte v peňaženke kreditnú kartu, nepíšte si k nej PIN kód a nenechávajte si 

v nej údaje do Internet bankingu spolu s GRID kartou. 

 

 

 

 

 

3. Nenoste peňaženky v priehľadných taškách, na vrchu nákupu v nákupných 

taškách alebo v bočnom vrecku kabelky. 

4. Nenechávajte si svoju peňaženku v autách na viditeľných miestach. 

5. Pri vykladaní tovaru si neodkladajte kabelku s peňaženkou do nákupného 

vozíka alebo na predné sedadlo vozidla. Pri vykladaní tovaru do auta je znížená 

vaša ostražitosť. 

6. V obchodoch neprezentujte ostatným ľuďom svoju solventnosť tým, že sa 

budete prehrabávať vo zväzku bankoviek. 

7. Vyhýbajte sa hlučným skupinám ľudí. 

8. Ak si chodíte po dôchodok na poštu, požiadajte niekoho z rodiny, aby vás 

sprevádzal. 

9. Snažte sa pri sebe nosiť čo najmenší obnos peňazí a skúste častejšie využívať 

bezhotovostný styk. 

Ak ste boli prepadnutí 

 

Ak došlo k prepadu, snažte si zapamätať čo najviac o páchateľovi. Údaje pomôžu 

k rýchlemu vypátraniu hľadanej osoby.  

Zamerajte sa najmä na: 

pohlavie, vek, výška, typ postavy, oblečenie, farba vlasov, oči, zvláštne znamenia (jazvy, 

tetovania, znamienka, piercing), telesné zvláštnosti (chôdza),  typ vozidla, príp. EČV do 

ktorého osoba nastúpila, a i. 

Zdroj: www.slsp.sk Zdroj: www.tatrabanka.sk 
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Ako telefonicky oznamovať prepad 

 

Pred zavolaním na políciu sa snažte upokojiť. Je dôležité, aby ste uviedli svoje meno 

a miesto, kde sa nachádzate, čo sa stalo (udalosť), kde sa to stalo (miesto), kedy sa to 

stalo (deň, hodina), komu sa to stalo a kto vás prepadol (popis páchateľa). 

Na miesto sa dostaví hliadka, ktorá si opíše vaše údaje z občianskeho preukazu, opíšete 

jej ako, kde, kedy, koho a kto prepadol. Ak chcete podať oznámenie bude s vami na 

útvare spísaná zápisnica.  
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Prí lohy 
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Príloha č. 1          V zahraničí počas letných prázdnin 

Príklad pracovného inzerátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keď sa skontaktuješ s osobou alebo agentúrou, zaujímaj sa o: 

1. Čo najpodrobnejší opis pracovnej náplne a trvaj na tom, aby bola uvedená 

v pracovnej zmluve. 

2. Doba, na ktorú bude pracovná zmluva podpísaná. 

3. Zaistenie pracovného povolenia a zdravotného poistenia. 

4. Presnú adresu, kde budeš bývať a vykonávať prácu. 

5. Pracovný čas a výšku stanovenej odmeny, spôsob a termíny vyplácania. 

6. Zmluvu v slovenskom, českom  alebo inom jazyku, ktorému rozumieš. 

7. Ak sa od teba očakáva prostitúcia, informuj sa, či je uvedená v pracovnej 

zmluve a či je v danej krajine jej vykonávanie legálne. (Hurtošová, s. 19)  

Neuvedený názov agentúry alebo firmy, ktorá ponúka 

prácu.  

Na Slovensku sú len dve inštitúcie, ktoré sú oprávnené 

sprostredkovať prácu v zahraničí – Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny a fyzické a právnické osoby 

uvedené v zozname sprostredkovateľských agentúr na 

stránke www.upsvar.sk. 

  

 

 

Jasný opis náplne práce. 

Zmienka o pracovnom povolení 

a zdravotnom poistení. Ak toto nie je 

uvedené v inzeráte, musí byť táto 

podmienka bezpodmienečne zakotvená 

v pracovnej zmluve. 

Uvedené presné miesto, kde sa zamestnanie 

nachádza a pracovný čas počas mesiaca. 

 

 

http://www.upsvar.sk/
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Príloha č.2                            Internet 

Označenie v systéme PEGI 

(Deti v sieti, 18 s.) 
 

Hra s týmto označením je vhodná pre všetky vekové kategórie, už aj pre deti od 3 
rokov. Neobsahuje žiaden potenciálne nevhodný obsah. (To však neznamená, že 
hra bude pre dieťa vo veku troch rokov zrozumiteľná).  

 
Hra je vhodná pre deti od 7 rokov. Môže obsahovať potenciálne strašidelné scény 
alebo zvuky a scény s čiastočnou nahotou, ale nikdy nie v sexuálnom kontexte.  
 

Hra je vhodná pre deti od 12 rokov. V hre môže byť miernejšie násilie, ale voči 
ľudským postavám alebo zvieratám nesmie byť názorné. Nahota môže byť 
zobrazená o trochu názornejšie. Všetky prípadné nadávky musia byť jemné a 
nesmú obsahovať sexuálne narážky.  

 
Hra je vhodná od 16 rokov. Zobrazenie násilia alebo sexuálnej aktivity je 
realistické. Hra môže obsahovať extrémnejšie nadávky, užívania tabaku a drog, ako 
aj zobrazenie kriminálnych aktivít.  
 
Hra je vhodná iba pre dospelých. Obsahuje hrubé a extrémne násilie (zabíjanie bez 
príčiny, násilie voči bezbranným ľuďom).  
 
 
 
Hra obsahuje nadávky a vulgárne výrazy.                               Hru je možné hrať on-line. 
 
 
 
 
Hra obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii.  
 
 
Hra sa zmieňuje o drogách, zobrazuje alebo propaguje ich užívanie (vrátane 
alkoholu a tabaku).  
 
 
Hra obsahuje strašidelné scény alebo môže vyľakať malé deti.  
 
 
Hra, ktorá propaguje alebo vyučuje             Hra obsahuje zobrazenia násilia.                        
hazardné hry.  
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Príloha č.3         Domáce násilie – rodina, miesto utajeného násilia 

Zoznam vecí, pri úteku od domáceho násilia 

 

 

1. Občiansky preukaz, príp. pas. 

2. Peniaze a kreditné karty. 

3. Kartičku poistenca. 

4. Lieky, ktoré užívate. 

5. Rodný list. 

6. Sobášny list. 

7. Vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, výučný list, diplomy. 

8. Kľúče od domu. 

9. Kľúče od auta, doklady od auta. 

10. Nájomnú zmluvu, úverovú zmluvu a iné dôležité dokumenty. 

11. Doklady o vašom spoločnom majetku. 

12. Nejaké oblečenie na prezlečenie. 

 

 

1. Rodný list. 

2. Kartičku poistenca. 

3. Lieky, ktoré dieťa užíva. 

4. Očkovací preukaz. 

5. Obľúbenú hračku. 

6. Veci do školy (zošity, žiacku knižku a i.). 

7. Doklady. 

8. Nejaké oblečenie na prezlečenie. 

Ak sa vám nepodarilo zobrať všetky veci so sebou, nerobte si starosti, dôležité je, aby ste 

boli v bezpečí. Všetky potrebné úkony budete riešiť, keď sa budete cítiť bezpečne.  

 

Nemali by sme zabudnúť na: 

Pre deti nezabudnite na: 

nachystať: 
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