ODBOR KOMUNIKÁCIE A PREVENCIE PREZÍDIA
POLICAJNÉHO ZBORU

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Odbor komunikácie a prevencie prezídia Policajného
zboru

2.

Správaj sa normálne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

PPZ - 92/OKAP-2009

3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

-Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi
políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.
-Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje
informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch
a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.) ale
najmä preventívnu funkciu (napr. poskytuje konkrétne rady
deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať
určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci 5. roč. základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
v rámci KR PZ v Bratislave od šk. roku 1999/2000

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

šk. rok 2009/2010
základné školy
-v rámci Slovenska bolo do projektu zapojených 412 škôl
s celkovým počtom 14157 žiakov,
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeže
a zvyšovanie ich právneho vedomia,
- zvyšovanie odbornosti lektorov pre prácu s deťmi

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

36590,- € - rozpočet MV SR

0,-€

36590,- € - rozpočet MV SR
metodická príručka pre lektorov, pracovný zošit pre žiakov,
didaktické pomôcky- dopravné značky pre lektorov, pexeso
pre žiakov

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Štátny pedagogický ústav v Bratislave
Polícia Rotterdam-Rijnmond, Holandským
inštitútom a Prezídium Policajného zboru
- počet lektorov spolu 386

Policajným

PROJEKT
kancelária prezidenta Policajného zboru

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Vieme, že...

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

PPZ-20/OKAP-2009

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života.
-Projekt je zameraným na prevenciu kriminálneho správania
detí a mládeže (problémové správanie detí a mládeže,
rasizmus, xenofóbia a multikultúrna výchova, drogové
závislosti, protikriminálne správanie a na spoluprácu PZ
so školami.
žiaci 7. – 9. roč. základnej školy
žiaci 1. -2. roč. stredných škôl
žiaci 1.-7. roč. gymnázií s osemročným štúdiom

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004
v rámci KR PZ v Bratislave realizovaný od septembra 2006

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

šk. rok 2009/2010
základné školy, stredné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 155 škôl
s celkovým počtom 7336 žiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeže
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach.

3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

5980,- € - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

5980,- €
vstupné a výstupné testy pre žiakov, metodická príručka pre
učiteľov, doplnkový učebný a tréningový text pre žiakov
a pracovný list pre žiakov

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc, Mgr. Mário Lenárt
policajti služobne zaradení na OOaP VO KR PZ a skupine
prevencie OR PZ
- krajské a okresné pedagogicko - psychologické poradne
v rámci Slovenskej republiky
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
1. OKAP P PZ
2.

Bývajme bezpečne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

PPZ- 16/OKAP-2009

3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

zvyšovanie právneho vedomia ochrany
a eliminácia tr. činov krádeží vlámaním
trestný čin krádeže vlámaním

majetku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

majitelia
a nájomcovia
a podnikateľských objektov

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od mesiaca september 2007

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

celoročne realizovaný; Slovenská republika

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

TV spot, DVD nosič s informáciami, brožúra, letáky
a webová stránka www.byvajmebezpecne.sk

obytných,

rekreačných

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-€

7.000,-€

7.000,-€
zabezpečila Fa. Adlo s.r.o., Generali Slovensko poisťovňa
a.s., 1. Stavebná sporiteľňa a. s.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Policajný zbor a Fa. Adlo, s.r.o.
mjr. JUDr. Alexander Kliment (P PZ)
Mgr. Daniel Mello (Fa. Adlo, s.r.o.)
SRŠ OKAP P PZ; 1
Fa. Adlo, s.r.o. Generali Slovensko poisťovňa a.s., 1.
Stavebná sporiteľňa a. s.

PROJEKT
1. OKAP P PZ
2.

Pomaly ďalej zájdeš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

PPZ- 124/OKAP-2009

3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

zvyšovanie právneho vedomia vodičov motorových
vozidiel
zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách v SR

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2007

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

celá Slovenská republika

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

znižovanie nehodovosti

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-€

10 000,-€

10 000,-€
zabezpečila Česká poisťovňa – Slovensko a. s.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

Policajný zbor
mjr. JUDr. Alexander Kliment (P PZ)
Generali Slovensko poisťovňa a. s.
pracovníci odborov dokladov a evidencií všetkých OR PZ v
SR
Generali Slovensko poisťovňa a. s.

