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Nezabúdaj na to, že 
na ulici číhajú rôzne 
nástrahy.
A preto:

•	 Nehrávaj sa sám, zábavnejšie je 
to s priateľom

•	 Rodičia by vždy mali vedieť, kde 
sa hráš, a kde tráviš voľný čas.

•	 Nauč sa presne číslo telefónu 
a adresu, kde bývaš. Ak sa 
stratíš, polícia ťa môže veľmi 
rýchlo dopraviť späť k rodičom, 
prípadne im sám zavoláš.

•	 Nikdy sa nehraj so zápalkami 
alebo zapaľovačom.

•	 Ak ti niekto ponúkne sladkosti, 
cigarety, alkohol alebo iné veci, 
vždy povedz NIE!

•	 Nikdy nehovor s cudzími ľuďmi, 
nechoď s nimi do auta alebo do 
bytu.
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www.krizportal.eu
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KEDY VOLAŤ  
MESTSKÚ POLÍCIU

tj. číslo159
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KEĎ VIDÍM:

- PODOZRIVÉ OSOBY

- NIČENIE MAJETKU MESTA

- RUŠENIE NOČNÉHO KĽUDU

- POŠKODZOVANIE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- VENČENIE PSOV  
NA DETSKÝCH IHRISKÁCH

- ZNEČISŤOVANIE 
VEREJNÉHO 
PRIESTRANSTVA

- KRÁDEŽE, VÝTRŽNOSTI
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AK MÁTE DOMA 
PSÍKA, PAMÄTAJ NA 
TO, ŽE:
• psíka musíš vodiť na vôdzke 

• nesmieš mu dovoliť behať po 
detskom ihrisku

• musíš po ňom odstrániť 
spôsobenú nečistotu

• nauč psíka základnej 
poslušnosti

ČO  – sa stalo, udalosť
KDE  – sa stalo, miesto
KEDY  – sa stalo, deň, hodina
KOMU  – sa stalo 
KTO  – popis páchateľa
Oznám svoje meno, tel. číslo, adresu

MESTSKÁ POLÍCIA

AK SI DOMA SÁM:
Zamkni sa a dvere zaisti retiazkou.

Nikdy neotvor dvere cudzím 
osobám, ani keď povedia, že ich 
posiela ocko alebo mamina.

NEPOUŽÍVAJ:
• Plynový varič, elektrický varič, 

ani podobné spotrebiče.

Zápalky a zábavnú pyrotechniku 
používaj len s  vedomím rodičov.

Ak potrebuješ pomoc, oznám to 
susedom, telefonuj, krič!


