KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v TRNAVE

-

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trnave, OR PZ v Dunajskej Strede, OR PZ
v Galante, OR PZ v Senici

2.

Správaj sa normálne

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

KRP-126/HP-2009
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 záťaţové situácie, kam
sa obrátiť o pomoc a pod.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 5. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

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

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

-šk. rok 2009/2010
základné školy
. v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 25 škôl
s celkovým počtom 802 ţiakov
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí
a mládeţe na zvyšovanie ich právneho vedomia
- zvyšovanie odbornosti lektorov pre prácu s deťmi

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

1608,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

1608,- €

pracovný zošit pre ţiakov, upomienkové predmety pre
ţiakov

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 Policajným
inštitútom a Prezídium Policajného zboru
- počet lektorov spolu 22

PROJEKT

KR PZ v Trnave, OR PZ v Dunajskej Strede, OR PZ
v Galante, OR PZ v Senici

1. KR PZ (OR PZ)
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

2.

Vieme, že....
KRP-111/HP-2009

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu
ţivota.
- Projekt je zameraný na prevenciu kriminálneho
správania detí a mládeţe (problémové správanie detí
a mládeţe, rasizmus, xenofóbia a multikultúrna výchova,
drogové závislosti, protikriminálne správanie a na
spoluprácu PZ so školami.
ţiaci 7.-9. roč. základnej školy
ţiaci 1.-2. roč. stredných škôl
ţiaci 1.-7. roč. osemročných gymnázií
pokračujúci od roku 2004
v rámci KR PZ v Trnave realizovaný od septembra 2009

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

šk. rok 2009/2010
základné školy, stredné školy

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

- V rámci KR PZ boli do projektu zapojené 4 školy
s celkovým počtom 88 ţiakov
- Riešenie sociálno-patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných zdrojov
10. Celkové náklady

(súčet 8+9)

11. Materiálno-technické zabezpečenie

745,- € - rozpočet MV SR

0,- €
745,- €

vstupné a výstupné testy pre ţiakov, metodická príručka
pre učiteľov, doplnkový učebný a tréningový text pre
ţiakov a pracovný zošit pre ţiakov

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 sluţobne zaradení na OOaP VO KR PZ
a skupine prevencie OR PZ
- krajská a okresné pedagogicko-psychologické poradne
v rámci Trnavského kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

2.

Polícia očami detí
KRP-69/HP-2009

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

Popularizácia činnosti PZ, zvyšovanie dôveryhodnosti
polície, zvyšovanie právneho vedomia detí.
Zvyšovanie úrovne vedomostí z dopravnej výchovy.

Ţiaci materských a základných škôl, detských domovov,
osobitných škôl a základných umeleckých škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci (1997-2008).

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

február aţ jún 2009
ZŠ a MŠ v okrese Trnava, Piešťany, Hlohovec

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Spolu obdrţaných 274 výtvarných prác, z toho 12
ocenených.

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných zdrojov
10. Celkové náklady

(súčet 8+9)

12. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €

0,- €
0,- €

Kancelárske
potreby,
a inštalácie výstavy

zabezpečenie

priestorov

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

OKaP KR PZ v Trnave.
Referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave – 2 policajti
Trnavské osvetové stredisko

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Život bez rizika

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

KRP-68/HP-2009
Cieľom projektu je prevencia kriminality mládeţe,
prevencia drogovej kriminality, zvyšovanie trestnoprávneho vedomia detí a mládeţe, predchádzanie
páchaniu trestnej činnosti maloletými a mladistvými
osobami a zniţovanie rizika stať sa obeťou trestného
činu.
Ţiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl a 1. ročníkov
stredných a učňovských škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci, s jeho realizáciou sa plánuje aj v roku
2009.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )
6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

September aţ jún 2009.

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Predpoklad eliminácie trestnej činnosti mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia.

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

0,- €
Kancelársky papier, kopírovací stroj, informačné letáky.

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

OKaP KR PZ v Trnave

Referenti špecialisti OKaP KR PZ v Trnave – 2
policajti, psovodi OR PZ v Trnave – 2 policajti.
Základné školy, stredné školy a stredné odborné
učilištia v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečná cesta i chodník

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-53/HP-2009

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

Cieľom projektu je poskytnúť ţiakom I. ročníkov
základných škôl základné informácie a rady o tom, ako
sa správať na ceste i na chodníku, aby sa nestali obeťou
dopravnej nehody, ako predchádzať úrazom.
Bezpečnosť na cestách.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci I. ročníkov

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

september – december 2009
Skalica, Holíč, Senica

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Predpokladaným dopadom projektu je zvýšenie
bezpečnosti
ţiakov na cestách a predchádzanie
dopravným nehodám.

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené 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,- €

300 € mesto Senica
232 € mesto Holíč
195 € mesto Skalica
(podľa počtu prvákov v ročníku)
727,- €
-

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

kpt. Mgr. Marianna Paulíková

referent špecialista – dopravný inţinier
referent špecialista skupiny prevencie VO
základné školy v mestách Skalica, Holíč, Senica

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Rozdielne názory, rovnaké práva

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-113-8/VO-2009

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

Cieľom projektu je formovať názory mladých ľudí
smerom k tolerancii, bojovať proti predsudkom
a stereotypom a v dlhodobom horizonte predchádzať
rasovo motivovaným trestným činom a eliminácii
rôznych prejavov extrémizmu.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných
škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci (2007 – 2009)

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

apríl – október 2007, 2008, 2009

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Predpokladaným dopadom projektu je zvýšenie
citlivosti vnímania ţiakov, rozpoznanie rôznych typov
predsudkov a overenie vlastných postojov k rôznym
skupinám ľudí.

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

kancelársky papier, kopírovací stroj

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11.Materiálno-technické zabezpečenie

tlač pracovných listov

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

kpt. Mgr. Marianna Paulíková

referent špecialista skupiny prevencie VO
Centrum pedagogicko – psychologickej prevencie
a poradenstva v Senici

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Na prázdniny bezpečne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-113-26/VO-2009

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

- vzdelávanie – zvyšovanie právneho vedomia ţiakov,
ako sa vyhnúť rizikovým situáciám a ako sa nestať
obeťou trestného činu
- prezentácia činnosti PZ, hasičov, vojsko, SČK
- primárna prevencia kriminality

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci I. a II. stupňa základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci (2004 – 2009)

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

jún, mesto Senica

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

- besedy, výtvarná súťaţ – „Kto nás chráni“, súťaţe,
na ktorých sa zúčastnilo kaţdoročne cca 400 ţiakov
- cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ţiakov
o rizikovom správaní v čase prázdnin pútavou formou
a z tohto hľadiska projekt plní svoj účel

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
13. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €
1 510,- € Rada vlády pre prevenciu kriminality
400,- € Mesto Senica

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

1 910,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

farbičky, výkresy, vecné ceny, propagačný materiál,
občerstvenie, technické zabezpečenie

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

Mgr. Marianna Paulíková

8 policajtov OO PZ, 4 policajti ODI
referent špecialista skupiny prevencie VO
Mesto Senica, Záhorské osvetové stredisko Senica,
Červený kríţ, Záhorská kniţnica, Centrum voľného
času Senica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Obvodný úrad Senica

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo PZ v Galante

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže a detí

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-210/VO-2009

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

Kontrola a zamedzenie záškoláctva ţiakov
a študentov, kontrola poţívania alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov maloletými
a mladistvými.
Maloletí a mladistvý v meste Galanta

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

počas školského roka – od septembra do konca júna
výlučne mesto Galanta

6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Realizácia projektu je zameraná na všetky reštauračné
zariadenia, herne, parky a pod. v meste Galanta, na
ktorých miestach je vykonávaná kontrola osôb, ktoré sa
na uvedených miestach zdrţiavajú v čase vyučovacieho
procesu, zistené nedostatky sú riešené na mieste a po
vykonaní záznamov
sú riešené
prostredníctvom
riaditeľov dotknutých škôl a odborom sociálnych vecí
Obvodného úradu v Galante a rodičov.

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných zdrojov
10. Celkové náklady

(súčet 8+9)

0,- €

0,- €
0,- €

-

11. Materiálno-technické zabezpečenie

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

Mestský úrad Galanta
Mestský úrad Galanta

starší referent skupiny prevencie vnútorného
odboru Okresného riaditeľstva PZ v Galante
Mestská polícia, základné a stredné školy v meste
Galanta, kurátor z ÚPSVaR Galanta

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

1. KR PZ (OR PZ)
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

2.

Polícia očami detí
ORP-179/VO-2009

3.

Popularizácia
činnosti
PZ,
zvyšovanie
dôveryhodnosti polície, zvyšovanie právneho
vedomia detí

3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný
4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Adresátmi projektu sú
a predškolských zariadení

deti

školských

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Ide o projekt pokračujúci, 6. ročník bude
realizovaný v roku 2010

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

február aţ jún 2009
ZŠ a MŠ v okrese Dunajská Streda
vernisáţ - Ţitnoostrovské múzeum

7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

Obdrţaných 421 výtvarných prác, z toho 58 ocenených.
Vystavených bolo v Ţitnoostrovnom múzeu 100 prác.

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- €

Vecná cena Ţitnoostrovského osvetového
strediska v hodnote cca 30,-Eur, vecná cena
Ţitnoostrovného múzea v hodnote cca. 30,-Eur,
ceny od sponzorov

10. Celkové náklady

(súčet 8+9)

cca 600,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referent špecialista skupiny prevencie vnútorného
odboru Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej
Strede

14. Spoluorganizátori projektu

Ţitnoostrovské osvetové stredisko
Ţitnoostrovné múzeum

