
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefániková 58 
Oddelenie hygieny detí a mládeže, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Aktivity vykonané na úseku bezpečnosti detí a dospievajúcich. 
        
 
 
     Na základe plnenia Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR, podľa ktorého 
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a sústavne vytvárať potrebné prostredie na prevenciu 
úrazov detí a  zaslaných edukačných materiálov pre Poradňu zdravia  Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Nitre z ÚVZ SR Bratislava,  zamestnankyne oddelenia hygieny detí 
a mládeže  RÚVZ vykonali nasledovné aktivity: 

- navštívili v našom regióne 11 Materských v škôl  a odovzdali  edukačný materiál  „ 
Becepáčik a dopravná výchova  pre deti materských“ škôl ako aj DVD s tematikou 
prevencie detskej úrazovosti. Tieto materiály boli použité pri predškolskej výchove  
a zúčastnilo sa ich 586 detí. Predmetný materiál je vhodná pomôcka pre dopravnú 
výchovu detí, zameraná na výchovu k pravidlám  bezpečnosti cestnej premávky. 

- V  základných školách v našej územnej pôsobnosti boli na prevenciu úrazovosti 
a výchovu k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky vykonané prednášky, ktorých sa 
zúčastnilo 732  detí.  Dodané boli doplnkové učebné CD pre výučbu dopravnej 
výchovy pre deti 1.stupňa ZŠ „ Autoškola pre deti“. 

- Informácie o bezpečnosti cestnej premávky  sme vykonali v 6  stredných odborných 
školách, kde bolo poučených o dodržiavaní bezpečnosti na cestách a prevencie úrazov 
612 študentov. 
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