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...odídené, unesené, stratené... 
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Každoročne sa na Slovensku stratí vyše 800 detí a mladých ľudí do 18 rokov. V skutočnosti je však 
stratených detí omnoho viac, pretože rodičia sa hanbia, že zlyhali vo výchove a polícii to neohlásia.     
Najmä keď ide o opakované úteky z domu. Príčiny útekov detí z domu môžu byť rôzne – od naplnenia túžby 
po dobrodružstve až po radikálne riešenie zlých vzťahov či už v škole alebo v rodine, nedorozumenia           
s rodičmi, neúspechy v škole, ale i únik pred násilím a inými patologickými javmi páchaným na deťoch       
v rodine. Dieťa odíde z domu, do neznámeho sveta, bez prostriedkov, neuvedomuje si riziká, ktoré na neho 
číhajú. Môže sa stať obeťou trestného činu, alebo jeho páchateľom. Polícia robí všetko, čo je v jej silách, 
aby sa deti dostali čo najrýchlejšie do bezpečia. Pomoc občanov je však veľmi vítaná. 

Projekt Hľadané deti sa realizuje od júna 2006 prostredníctvom Linky detskej istoty pri SV UNICEF, 
Policajného zborom SR a spoločnosti Tesco. V ďalších rokoch sa do projektu zapojili ďalší partneri 
Občianske združenie HOPE – Pomoc nezvestným, Adware Net, s.r.o.  
Projekt je pozitívnym príkladom spolupráce neziskovej, štátnej a komerčnej sféry. 

Bezplatná telefonická Linka pre nezvestné deti  116 000 na nahlásenie informácií o hľadaných deťoch, 
poradenstvo pre deti na úteku, stratené a ako prevencia pred útekmi. 

Úteky z domu majú rôzne dôvody: u mladistvých túžba po nezávislosti, prípadne vidina ľahkého 
zbohatnutia, túžba po dobrodružstve, zlé sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, narušené rodinné 
vzťahy, slabé až nedostatočné citové väzby v rodine, týranie alebo zneužívanie dieťaťa jedným z rodičov 
alebo blízkych, strach zo zlých študijných výsledkov a reakcie rodiny na tento problém, nezvládanie 
medziľudských vzťahov v škole, šikanovanie, ovplyvňovanie inou osobou, psychická manipulácia zo strany 
sekty, iné dieťaťom nezvládané problémy, útek ako „volanie o pomoc”. Deti tiež ohrozuje obchod s deťmi 
za účelom detskej prostitúcie, detskej pornografie a zneužívanie detí na žobranie a rôznu zárobkovú činnosť 
v prospech inej osoby. Ďalšie informácie na www.hladanedeti.sk 

 

25. máj -Medzinárodný deň nezvestných detí  

  

 



DVD Snehulienka tak trochu inak je ďalším výborným nápadom od autorov projektu. Krstným otcom 
projektu je Ján Króner. V našom regióne sa ho ujalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi       
a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. V októbri a novembri 2009 sme realizovali 6 repríz tohto 
podujatia pre materské a špeciálne školy.  

Deti si v úvode pozrú modifikovanú rozprávku O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.  Pri sledovaní 
špeciálne upraveného DVD filmu o Snehulienke majú deti možnosť vnímať, kde Snehulienka pri stretnutí  
so zlou kráľovnou  urobila chybu. Projekt má za cieľ naučiť deti bezpečnému  správaniu sa detí v situáciách, 
s ktorými sa môžu v živote stretnúť. Prostredníctvom rozprávky upozorňuje kpt. RNDr. Beáta Benčová 
(Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi) deti na závažnosť témy „unesených, stratených 
a odídených detí“. Potom nasleduje divadlo pre deti  a hry na utvrdenie a lepšie zapamätanie si informácií 
o čísle 112 a jeho význame, ktoré pripravili Bc. Katarína Súkeníková a Mgr. Monika Ergangová (RKC).  

Deti za poslušnosť dostali sladkú odmenu a pani učiteľky si odniesli DVD s metodikou k projektu, aby 
mohli v budúcnosti pokračovať v prevencii. Deti z ostatných materských škôl nemusia byť smutné, čoskoro 
príde Snehulienka aj k nim. 

Pre neutíchajúci záujem sme sa rozhodli pokračovať i v roku 2010. Naším cieľom je vycestovať                  
so Snehulienkou priamo do obcí okresov Prievidza a Partizánske a navštíviť čo najviac materských škôl. 
Deti so záujmom sledujú a zapájajú sa do hier, ktoré sme pre nich pripravili. Veríme, že od nás odchádzajú 
s dobrým pocitom, že sa niečo nové naučili a budú vedieť v správnej situácii použiť číslo 112. Z doterajších 
štatistík môžeme zodpovedne povedať, že z 217 detí, ktoré sa zúčastnili na tomto podujatí chce byť 180 
policajtmi. 

                                                                                                                                   Monika Ergangová 

 

 


