
ako sa správať na priechode, 
ako prechádzať cez komunikácie, 

bicyklovanie a pod., 
základné dopr. značky, 

nebezpečenstvá v doprave, 
reflexné prvky

DETI V DOPRAVE

nebezpečie všeobecne aj v doprave, 
nebezpečné rastliny, 
nebezpečné situácie, 

zvieratá, 
autosedačky, 

reflexné prvky ... 

DETI POZOR!

krátke poučné videá TV Rik v spolupráci s PZ SR,
 opatrne na internete, 

pozor na zlodejov, 
nebezpeční ľudia, 

opakovanie dôležitých telefónnych čísiel a ich správne použitie, 
oheň a cigarety

ZÁCHRNÁ-Rik

Ponuka preventívnych aktivít 
pre I. stupeň ZŠ

Preventívne aktivity vedie Bohumil Bořuta - 
mestský policajt s 20-ročnou praxou v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov.

1 2
45 min.

1 2

3 4

45 min.

45 min.

45

min.

45

min.

45

min.
45

min.

90€
štyri bloky

www.edusmile.sk     info@edusmile.sk    +421 907 743 559

možnosť kombinovať
v rámci dňa rôzne 

bloky pre I. a II. 
stupeň

https://edusmile.sk/preventivne-aktivity/


Ponuka preventívnych aktivít 
pre II. stupeň ZŠ

Preventívne aktivity vedie Bohumil Bořuta - 
mestský policajt s 20-ročnou praxou v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov.

45

min.

45

min.

45

min.
45

min.

90€
štyri bloky

www.edusmile.sk     info@edusmile.sk    +421 907 743 559

možnosť kombinovať
v rámci dňa rôzne 

bloky pre I. a II. 
stupeň

sociálne siete, kyberšikana, čo robiť, čo nerobiť na internete, čo nám hrozí ...

Hrozby na internete

happy slapping, sexting, stalking, trestná zodpovednosť 

Kyberšikana, rizikové správanie v online priestore

práva a povinnosti, register trestov, základné pojmy, trestnoprávna zodpovednosť, vek, 
príčetnosť, tresty, ako si (ne)skomplikovať život, zákonné prostriedky polície

Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

 čo spôsobujú drogy, prírodný-syntetický zástupcovia, rôzne rozdelenia, negatívne 
dôsledky, súčasne negatívne trendy - el. cigarety, žuvací tabak ...

Drogy a návykové látky

pokračovanie témy drogy s hlavným zameraním na alkohol najrozšírenejšou tolerovanou 
drogou

Alkohol a nikotín 

závislosť na hraní, internete, soc. sieťach, nakupovaní, poruchy príjmu potravy, kult tela, 
závislosti od vzťahov, na technológiách ... 

Nelátkové závslosti

demokracia, morálka, etika, právo, základné ľudské práva, povinnosti, negatívne prejavy 
mládeže, občiansky preukaz, čo môže policajt ...

Práva a povinnosti

digitálna komunikácia, zneužitie internetu, sociálnych sietí na mravnostnú trestnú čin-nosť 
...

Zneužitie technológií - sexuálne vydieranie

diktatúra, totalita, xenofóbia, rasizmus, nacizmus, šifry neonacistov, krátke videá ...

Extrémizmus
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https://edusmile.sk/preventivne-aktivity/

