
SPOLUPRÁCA S MESTSKOU POLÍCIOU A PREVENCIA  

PRED KRIMINALITOU, ZÁVISLOSŤAMI A DISKRIMINÁCIOU 

 

Základná škola s materskou školou Podzávoz v školskom roku 2014/2015 úzko 

spolupracuje s Mestskou políciou Čadca. Aktivity pripravuje seržantka Mgr. Marcela 

Voreková, ktorá je skutočným prínosom pre školu a pomáha nielen talentovaným a šikovným 

žiakom, ale aj tým, ktorí sa vo svete búrenia hormónov hľadajú a niekedy sa môžu 

pošmyknúť, kým zistia, čo je v živote správne a dobré. V prvom polroku bola vyhodnotená 

literárna a výtvarná súťaž, v ktorej sa umiestnili žiačky 9. ročníka, ktoré pripravili Mgr. Silvia 

Kotyrová a PaedDr. Ivana Kullová Matisková. Významnou pre žiakov 9. ročníka je diskusia na 

tému diskriminácie, šikanovania či utláčania iných. Takejto besedy sa zúčastnili žiaci 

v novembri 2014. Po teoretickej stránke nasledovala praktická hodina v telocvični, kde si 

žiaci mohli vyskúšať fyzickú zdatnosť a schopnosť brániť sa. V decembri 2014 sa žiaci 

zúčastnili v Kultúrnom dome besedy ako spôsobu prevencie pred drogovou závislosťou. Žiaci 

sa osobne prvý raz v živote stretli s ľuďmi, ktorí sa liečia v centre pre drogovo závislých. Títo 

ľudia otvorene rozprávali o problémoch a strastiach, ktoré v živote prežili, ale hlavne 

o svojich skúsenostiach s drogami a negatívach, ktoré tieto skúsenosti prinášajú. Dôverne 

priblížili, ako drogy či alkohol ničia celé rodiny a spôsobujú nielen zdravotné problémy, ale 

i nešťastie a smútok blízkych ľudí. Žiakom sa beseda veľmi páčila, pretože chlapci z centra 

nehovorili teoreticky, ale reálne dokázali argumentovať a ukázať, čomu sa majú žiaci 

vyvarovať. Po tejto besede nasledoval víkendový pobyt niekoľkých žiakov našej školy 

v penzióne Kriváň v Korni, kde pokračovala diskusia a aktivity na tému prevencie pred 

závislosťami. Ďalšou zaujímavou aktivitou našich žiakov  je účasť na národnom projekte 

s názvom Vystúp z bludného kruhu a netoleruj žiadne formy diskriminácie, v ktorej 

prostredníctvom svojho talentu v literárnej a výtvarnej oblasti opäť prezentujú spôsoby, 

akými sa dá predchádzať šikanovaniu alebo akémukoľvek utláčaniu druhých. Veľkým 

prínosom pre našu školu je možnosť zapojiť desiatich žiakov našej školy do preventívneho 

programu realizovaného cez víkendové pobyty, ktoré sú zamerané na poskytovanie 

informácií o trestno-právnej zodpovednosti, o deklarácii práv dieťaťa, o ľudských právach, 

formách diskriminácie a pod. Žiaci budú zapojení do rôznych aktivít, ktoré môžu pozitívne 

ovplyvniť ich postoje a celkový pohľad na život. Niekedy je ťažké ukázať smer, ponúknuť 

pozitívne vzory, ukázať to dobré a správne, práve preto je výborné, ak nám v tejto sfére 

pomáhajú ľudia, ktorí poznajú zákony a stretávajú sa s kriminalitou takmer každý deň. Okrem 

spomínaných aktivít sa žiačky z 9.A triedy činia aj ako animátorky v školských akciách 

zameraných na orientáciu na dopravnom ihrisku či ako dobrí anjeli vo verejnej zbierke pre 

onkologických pacientov. 

       PaedDr. Ivana Kullová Matisková, triedna učiteľka 9.A, ZŠ s MŠ, Podzávoz 


