KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v KOŠICIACH

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Košiciach

2.

Správaj sa normálne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP a ORP podľa miestnej príslušnosti

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 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 Košiciach od šk. roku 2001/2002

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

šk. rok 2009/2010
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 31 škôl, 896
ţiakov
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia.

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

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

1668,- € - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

1668,- €
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
inštitútom a Prezídium Policajného zboru
- počet lektorov spolu 34

Policajným

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Vieme, že ...

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 27/M-2009

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ORP podľa miestnej príslušnosti
-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu ţivota.
-Projekt je zameraným 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. gymnázií s osemročným štúdiom

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004
v rámci KLR PZ v Košiciach 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 boli do projektu zapojenýé 4 školy
s celkovým počtom 88 ţiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeţe
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, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

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

745,- € - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

745,- €
vstupné a výstupné testy pre ţiakov, metodická príručka pre
učiteľov, doplnkový učebný a tréningový text pre ţiakov
a pracovný list 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
policajtka sluţobne zaradená na OKaP KR PZ a policajti
skupiny prevencie OR PZ Košice, Košice-okolie, Spišská
Nová Ves
krajské a okresné pedagogicko-psychologické poradne
v rámci Košického kraja
koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Seniori 2009

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP- 4 /VO-PR-2009

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

- minimalizovať neţiadúce javy kriminality na starších
občanoch, chrániť ich pred negatívnymi javmi., aby sa nesali
obeťou tr. činu,
-majetková, násilná i mravnostná kriminalita.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

seniori v okrese Spišská Nová Ves,

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od 1999

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

priebeţne počas roka, Dom dôchodcov Ul. Brezová Spišská
Nová Ves, Dom opatrovateľskej sluţby Ul. Levočská Spišská
Nová Ves, APVV Spišská Nová Ves
minimalizovať neţiaduci jav kriminality na senioroch,
prevenciou ich chrániť pred negatívnymi javmi

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,-€

0,-€

0,-€
Letáky, fotografie vo vlastnej réţii, pomocný materiál
z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach,

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi
kpt.Ing. Stanislav Blaščák
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Spišská
Nová Ves kpt. Ing. Stanislav Blaščák
Asociácia policajtov vo výsluţbe Spišská Nová Ves –
predseda Vincent Matuňak, Mestská polícia mesta Spišská
Nová Ves, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves,
Centrom voľného času Spišská Nová Ves a ďalšie subjekty
dobrej vôle

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Študent 2009
ORP- 1 /VO-PR-2009

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

- pôsobiť na rizikovú skupinu deti a mládeţ, zníţiť
kriminalitu mládeţe
- blasť násilnej, majetkovej a mravnostnej kriminality.

ţiaci základných škôl
študenti stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pokračujúci, 1999

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

priebeţne počas roka
základné školy, stredné školy v okrese Spišská Nová Ves a
Gelnica

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

Základné a stredné školy v okrese Spišská Nová Ves,
ide o dlhodobé pôsobenie preventívnych aktivít OR PZ
v prospech ţiakov, podieľať sa na výchovne
vzdelávacom procese.

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,-€

0,-€

0,-€

Letáky, fotografie vo vlastnej réţii, pomocný materiál
z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi
kpt.Ing. Stanislav Blaščák

referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Spišská Nová Ves kpt. Ing. Stanislav Blaščák
Mestská polícia mesta Spišská Nová Ves, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišskej Novej
Vsi, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, Centrom
voľného času Spišská Nová Ves a ďalšie subjekty dobrej vôle

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Som veľký a predsa nie som dospelý

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-2/VO-PR-2009

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

-pôsobiť na rizikovú skupinu deti minimalizovať
neţiadúce javy s cieľom ich ochrany pred negatívnymi
javmi
- predchádzanie výskytu sociálno-patologických javov
a kriminality

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných škôl v okrese

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci, druhý ročník,

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

priebeţne počas roka

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

- zapojených v prvej fáze 25 ţiakov 2. stupňa a v 2.
fáze ţiaci posledných ročníkov 2. stupňa Základnej
školy, Ul Komenského Spišská Nová Ves.
- dlhodobo
pôsobiť
preventívnymi
aktivítami
v prospech ţiakov, podieľať sa na výchovne
vzdelávacom procese.

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.-€

0.-€

0.-€

Letáky, fotografie vo vlastnej réţii, pomocný materiál
z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej
Novej Vsi a Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Košiciach

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi
pplk. JUDr. Jaroslav Dulík
Okresné riaditeľstvo Policajného zbor v Spišskej Novej Vsi
kpt.Ing. Stanislav Blaščák

referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Spišská Nová Ves kpt. Ing. Stanislav Blaščák
Mestská polícia mesta Spišská Nová Ves, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišskej Novej
Vsi, Základná škola, Ul. Komenského Spišská Nová Ves
a ďalšie subjekty dobrej vôle

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Mojimi očami

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 143 /M-2009
ORP podľa miestnej príslušnosti

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

preventívno-vzdelávací projekt s cieľom prevencie sociálno
– patologických javov a zvyšovania informovanosti detí
z rôznych oblastí pomocou ich tvorivej činnosti
socialno – patologické javy

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-deti predškolskej prípravy MŠ
-deti 1.-2.stupňa ZŠ
-deti špecializovaných škôl, DD, CVČ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2002

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

november, december 2009, január 2010 vyhlasovanie tém
marec vyhodnotenie, marec-jún 2010 putovná výstava
víťazných prác, realizované v rámci Košického kraja

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

Témy na mesiace november „nebezpečné hry“, december
„rasizmus, rasová diskriminácia, extrémizmu“, január 2010
„trestná činnosť deti a mládeţe“, marec-jún 2010 putovná
výstava prác

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.- €

864.-€

Rada vlády pre prevenciu kriminality SR

300,- €

sobášna sien MÚMČ KE JUH, projektor, notebook,
ceny, diplomy

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 Košiciach
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ –1,
policajti skupiny prevencie OR PZ v kraji (6)
MÚMČ KE JUH (bezplatne miestnosť)

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Policajná schránka dôvery

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 11 /M-2009

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

- odovzdanie nájdených dokladov občanov do „Policajnej
schránky dôvery“,
- upozorniť na páchanie trestnej činnosti,
- získavanie dôvery občanov,
sociálno – patologické javy v spoločnosti

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-široká verejnosť

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005

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

Košice - OC TESCO Hlavná č. 117
- OC Kaufland Moldavská cesta

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

do policajných schránok sú vhadzované nájdené
dokladov, ktoré sú pravidelne vyberané odd.
komunikácie a prevencie KR PZ a tieto sú
distribuované majiteľom alebo subjektom , ktoré ich
vydali

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, obálky , poštovné

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
ref. špecialista OKaP KR PZ
OC TESCO
OC Kaufland

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Skôr ak vycestuješ
č. p.: KRP- /M-2009

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

- informovanie mladých dievčat o nebezpečenstve
a dôsledkoch obchodovania s ľuďmi,
- obchodovanie s ľuďmi

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- dievčatá stredných škôl,
- rómske ţeny a dievčatá

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2006

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

- priebeţne
na školách Košického kraja
v priebehu
školského roka ( marec 2009 Stráţske (cca 60 dievčat),
Košice –16. - 17. jún 2009 ( cca 700 študentov ), Hotelová
akadémia máj 2009 cca 30 študentov

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

- poskytnutie dostatku informácií mladým dievčatám
resp. mládeţi k problematike obchodovania ,
- konferencie pre študentov SŠ z Košíc a okolia,
- realizácia projektu v rámci celého kraja a zapojenie
preventistov skupín prevencie, ktorým autorka
poskytne vlastnú prezentáciu, metodickú príručku
k realizácii a spracuje broţúrku s radami

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, CD, video projektor, PC k
premietaniu prezentácie, video v prípade záujmu
o premietnutie filmu LILJA

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

OKaP KR PZ
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

OKaP KR PZ
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ

14. Spoluorganizátori projektu

bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Ja a môj bicykel
č. p.: KRP- 59 /M-2009
ORP podľa miestnej príslušnosti

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

- zvyšovať bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej premávky
a zvyšovanie záujmu o dopravnú výchovu,
- overovať a zvyšovať znalosti deti a zabezpečiť ich
uplatnenie v cestnej premávke,
- zvýšiť efektivitu dopravnej výchovy na školách,
- vedenie detí k správnemu správaniu sa na cestách s cieľom
zníţenia dopravnej nehodovosti ,
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci vo veku 11 – 14 rokov celého Košického kraja

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004

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

- v rámci OR PZ okresné kolá v mesiacoch máj- jún 2009
- 19. jún 2009 Dopravné ihrisko v Košiciach -krajské finále
s účasťou 42 detí z Košického kraja

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

- vyuţitie získaných informácií z dopravnej výchovy
a zručnosť detí na bicykli ako aj poskytovanie
1.pomoci (6 okresných kôl + 1 krajské finále)

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,- €

cca 300.-€
vlády

z prostriedkov získaných po schválení Radou

300,- €

Dopravné ihrisko, bicykle, cyklistické
zapoţičané od MÚMČ Košice-JUH

prilby

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

OKaP KR PZ v Košiciach

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ v Košiciach, KDI (4)
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ v kraji
+dopravní policajti ODI

14. Spoluorganizátori projektu

MÚMČ KE JUH, Slovenský Červený kríţ

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Povedzme šikane spoločne - NIE
č. p.: KRP- 79 /M-2009

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

- riešiť problém šikany na školách a podporiť školy, ktoré
šikanovanie a vydieranie netolerujú
- obchodovanie s ľuďmi

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-pedagógovia, zástupcovia obcí,
- stredné školy
- 9. ročníky základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2008

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

- 25. 9.2009 konferencia
veľká zasadačka OÚ KE
Komenského pre pedagógov Košického kraja s účasťou
odborníkov v tejto oblasti /prít.118 /,
OR PZ Košice, Trebišov, Michalovce, Spišská Nová Ves,
Košice - okolie v priebehu šk.roka
v rámci kraja OR PZ zrealizovali 194 prednášok pre 4 317
ţiakov v priebehu šk. roka,na školách policajné schránky
dôvery, súťaţe – o najkrajšie logo pojektu pre SŠ
a o najkrajšiu nástenku pre ZŠ v rámci okresov s postupom
do krajského kola

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, CD

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ v kraji
bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Ja a môj svet
č. p.: KRP- 144 /M-2009

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

- riešiť problém uţívania drog medzi mládeţou a zniţovanie
rizika dopytu po drogách u najviac ohrozených a rizikových
skupín detí a mládeţe
drogy a drogová trestná činnosť

-stredné školy
- základné školy

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2008

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

- vedomostná súťaţ k danej problematike pre
ţiakov
9.ročníkov ZŠ 18. november 2009 KR PZ Košice
- vedomostná súťaţ k danej problematike pre ţiakov
9.ročníkov SŠ 20. november 2009 KR PZ Košice

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

-overenie si vedomostí o drogách získaných
z prednášok realizovaných policajtmi ako aj z iných
zdrojov
-pokračovanie v realizácii súťaţí organizovaním
okresných kôl a krajského kola,
-pokračovanie v rámci okresov pomocou prezentácie
autorky projektu, letákov a metodickej príručky a

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

791,- € tlač letákov
358,- € ceny do súťaţe

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

1149,- €
miestnosť, projektor, počítač, ceny

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ- 1policajtka
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ v kraji 6
policajtov
bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Čert a Mikuláš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 156 /M-2009
OR PZ podľa miestnej príslušnosti

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

- zameranie na bezpečnosť účastníkov v cestnej premávke
hlavne na najohrozenejšiu skupinu - deti
dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- účastníci cestnej premávky

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od decembra 2005

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

- v rámci celého Košického kraja dňa 7. 12. 2009 záver
projektu v uliciach, zúčastnilo sa 18 policajtov DP,7
preventistov, 150 detí a skontrolovali 234 vodičov, chodcov
a cyklistov, ktorým odovzdali 165 Mikulášov a 70 čertov

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

- projekt má veľký úspech u pedagógov, detí ale aj
verejnosti, počas jeho priebehu vţdy začína od
novembra a končí v akciou v uliciach. Zrealizovaných
bolo 7 akcií 7.12.2009 + príprava v školách v priebehu
novembra a decembra 2009
- pokračovanie v realizácii

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,- €

0,-€

0,- €

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
preventistka OKaP KR PZ , KDI (2)
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ v kraji
celkom 27 policajtov (7preventistov +20 dopr.
policajtov)
bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Obete násilia a zločinu

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 157/M-2009

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

- prevencia a potlačovanie násilia na deťoch, mládeţi
a ţenách , súčasne ochrana obetí rizikových skupín
- úzka súčinnosť medzi políciou, orgánmi štátnej správy
a nevládnymi inštitúciami,
trestná činnosť domáceho násilia

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- organizácie tretieho sektoru zaoberajúce sa domácim
násilím, policajti prvého kontaktu, ÚPSVaR, VÚC a iné

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od decembra 2006

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

- 27. novembra 2009 Krajské riaditeľstvo PZ

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

- diskusia k problémom v danej oblasti, zefektívnenie
spolupráce medzi políciou ŠS a 3. sektorom

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

občerstvenie (káva, minerálka, čaj)

0.-€
0.- €

miestnosť, projektor, počítač

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

OKaP KR PZ
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

OKaP KR PZ(1), 1. zástupca riaditeľa KR PZ
a súčasne riaditeľ ÚjaKP, riaditelia OPP OR PZ v kraji
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ Košice,
Košice-okolie

14. Spoluorganizátori projektu

bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Policajtka v MŠ
č. p.: KRP- 46 /M-2009
ORP podľa miestnej príslušnosti

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

- predchádzanie dopravným nehodám s účasťou deti
a rozšírenie ich vedomostí z dopravnej výchovy
dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-deti predškolskej prípravy MŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2003
počas školského roka

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

- veľmi kladná odozva a veľký záujem zo strany MŠ,
realizovaný v rámci celého Košického kraja, do ktorého sa
zapojilo 56 škôlok a 1648 detí

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.- €

864,-€

864,- €
reflexné prvky a ďalšie pomôcky svojpomocne vyhotovené

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ mjr. JUDr.Petrová, KDI -2
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ (6)
bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečný smajlik
č. p.: KRP- 63/M-2009
OR PZ podľa miestnej príslušnosti

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

- -minimalizovanie strát na ľudských ţivotoch a zníţenie
dopravnej nehodovosti v Košickom kraji
- dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- účastníci cestnej premávky
- deti 1. stupňa

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový, pokračujúci
-Košický kraj v priebehu roka

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

- vyhlásený Týţdeň prevencie riaditeľa KR PZ v Košiciach
na cestách Košického kraja 20. – 24.4.2009 40 akcií,48
policajtov, 826 refl. prvkov odovzdaných skontrolovaným úč.
c. p., výtvarná súťaţ TAKTO ÁNO-TAKTO NIE 30.3.15.4.2009, jej
vyhodnotenie 24.4.2009, október 50
refl.prvkov,4 policajti,

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.-€

864.-€ Rada vlády
0.- €

refl. prvky

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ(1),KDI 3
ref. špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ v kraji (5)
bez iných subjektov

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove

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

Kriminalita mládeže a vplyv drogovej závislosti na
jej páchaní
ORP-316/VO-2009

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

- poukázať na škodlivý vplyv drogy na organizmus
- trestno-právna zodpovednosť pri páchaním trestnej
činnosti súvisiacej
s prechovávaním, uţívaním
a distribúciou omamných látok

3.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-študenti prvého a druhého ročníka gymnázií,
stredných škôl a stredných odborných učilíšť
pokračujúci od roku 2006

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

priebeţne 10 mesiacov v školskom roku,
na
školách: Gymnázium Trebišov, Obchodná
akadémia Trebišov
zrealizovaných
21 prednášok v 9 triedach,
zapojených bolo 200 študentov. Prínosom projektu je
zvýšenie právneho vedomie mládeţe

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)

0,- €

11.Materiálno-technické zabezpečenie

spočíva v príprave materiálov na jednotlivé prednášky
(informácie, obrázky, štatistické výstupy, prípady
z praxe) samotným autorom a zároveň realizujúcim
policajtom v čase osobného voľna.

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove,
npor. Vladimír Lapitka , referent operačného strediska
vnútorného odboru
1 policajt OS VO OR PZ Trebišov ( autor projektu)
bez spoluorganizátorov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Urob si vodičák
č. p.: KRP- 114/M-2009

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

- -minimalizovanie strát na ľudských ţivotoch a zníţenie
dopravnej nehodovosti s účasťou detí na našich cestách
Košického kraja
- dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- účastníci cestnej premávky
- deti 1. stupňa

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Pokračujúci (2002)
Bidovce, Košice – okolie v mesiaci jún 2009 zúčastnených
50 detí

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

- akcia s kladným ohlasom u pedagógov a detí,
z dôvodu záujmu jeho realizácia sa bude zabezpečovať
okresnými preventistami v rámci jednotlivých okresov
v kraji

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.-€

864.-€ Rada vlády
0.- €

refl. prvky, vyhotovenie Preukazov cyklistov, dopravné
ihrisko

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ(1),
ref. špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Košiciach –okolie + 2 policajti dopravnej polície
bez iných subjektov

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Každý iný, všetci výnimoční

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. p.: KRP- 97/M-2009

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

- -rasizmus, prejavy spoločenskej nebezpečnosti
extrémizmu, postup polície pri rasovo motivovanej trestnej
činnosti
rasovo motivovaná trestná činnosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-študenti stredných škôl
základné školy

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
Košický kraj v priebehu roka
16–17.jún 2009 konferencia OÚ Košice

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

- formou prednášok v priebehu šk. roka na školách
v kraji, zorganizovaná konferencia pre SŠ z Košíc
a okolia. V projekte sa bude pokračovať pripravením
prezentácie pre preventistov a metodickej príručky.

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,-€

0,-€

0,- €
notebook, CD, projektor

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
mjr. JUDr. Jarmila PETROVÁ
OKaP KR PZ(1),
ref. špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Košiciach –okolie
bez iných subjektov

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)
2.
3.

OR PZ v Košiciach

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

STEEL ARÉNA
ORP-36/OPP-2009
- získavať signály a poznatky k prípravám a pokusom
provokácií a iných konaní súvisiacich s konaním
koncertov
- predchádzať hlavne majetkovej trestnej činnosti,
ochrana verejného poriadku, ţivota, zdravia a majetku
občanov
-fanúšikovania podujatí

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

- pokračujúci
priebeţne počas celého roka
- 19 realizovaných aktivít
- počas konania akcií nedošlo k ţiadnej mimoriadnej
udalosti alebo narušeniu verejného poriadku

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
0,-€
vynaloţené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-€

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor poriadkovej polície
referenti zaradení v rámci OO PZ OPP a OKP OR PZ
v Košiciach v celkovom počte 214 policajtov a v rámci
referentov OPP KR PZ v počte 15 policajtov

PROJEKT
OR PZ v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný
4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Hokej
ORP-17/OPP-2009
- - zabezpečiť ochranu verejného poriadku, ţivota,
zdravia a majetku, monitorovať bezpečnostnú situáciu
- - trestné činy proti ţivotu a zdraviu, majetku, iným
právam a slobodám
- fanúšikovania hokejových zápasov

5. Dĺžka trvania projektu
- pokračujúci
(nový, pokračujúci )
január – apríl, august – december
6. Termín a miesto realizácie
zimný štadión Steel Aréna
(termín uviesť v mesiacoch roka)
- 46 realizovaných aktivít
7. Predpokladaný dopad projektu
- nebol zaznamenaný výskyt narušenia verejného
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, pred, počas a ani po skončení hokejového zápasu
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
0,-€
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)
9. Prostriedky získané z iných
0,-€
zdrojov
10. Celkové náklady
0,-€
(súčet 8+9)

poriadku

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor poriadkovej polície
riaditelia OO PZ, zástupcovia riaditeľov OO PZ,
referenti, starší referenti ÚOZ, starší referenti riadenie
referentov v celkovom počte 357 - zaradení v rámci
OPP OR PZ v Košiciach, 40 referentov OKP OR PZ
v Košiciach, 82 referentov KDI

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Košiciach

2.

Futbal

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

ORP-34/OPP-2009
- zabezpečiť nerušený priebeh futbalového stretnutia,
predchádzať narušeniu verejného poriadku,
občianskeho spolunaţívania, krádeţí motorových
vozidiel, vlámania do motorových vozidiel a inej
trestnej činnosti pred konaním, počas konania a
po skončení futbalového stretnutia
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

trestné činy proti ţivotu a zdraviu, majetku, iným
právam a slobodám

- fanúšikovania futbalových zápasov a prívrţenci
extrémistických skupín

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

-

pokračujúci
marec – máj, júl – november
Štadión Lokomotívy Košice, Čermeľská cesta č. 1

- 23 realizovaných aktivít
- spracovaných 127 lustračných lístkov, 5 osôb
podozrivých
z prečinu
výtrţníctva,
zistené
podozrenie
zo spáchania prečinu podpory
a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu
základných práv a slobôd

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,-€

0,-€
0,-€

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

14. Spoluorganizátori projektu

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor poriadkovej polície
Riaditeľ a zástupca riaditeľa OPP, riaditelia a referenti
z OO PZ, riaditeľ a zástupca, referenti z OKP zaradení
v rámci OR PZ v Košiciach v celkovom počte 1460
policajtov, 82 referentov KDI KR PZ, 377 policajtov
OPP KR PZ a 9 policajtov z OKP ÚJaKP KR PZ

PROJEKT
OR PZ Rožňava

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Dopravná výchova – druhý ročník
ORP-108/VO-2009.

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

V súlade s nepriaznivým vývojom dopravnej situácie
a nehodovosti zapríčinenej maloletými a mladistvými
chodcami a cyklistami sa pripravil a realizoval projekt
Dopravná výchova.
Projekt je zameraný na zníţenie počtu dopravných
priestupkov spôsobených maloletými a mladistvými
chodcami a cyklistami.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Ţiaci materských a základných škôl v okrese Roţňava.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

2009 – pokračujúci ročník projektu,
september aţ jún 2008
september aţ jún 2009, ZŠ Roţňava ul. Pionierov,
Čoltovo, Silica, Vyšná Slaná, Rejdová

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

Celkovo 10 prednášok s namodelovanými dopravnými
situáciami a následnou besedou so zúčastnenými
ţiakmi.

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

Z vlastných zdrojov.

Bez nároku na iné finančné prostriedky.

----------Sluţobné cestné vozidlo, dopravné značky, dopravné
predpisy

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

OR PZ v Roţňave : plk. JUDr. Štefan Maďar
kpt. Ing. Peter Lenkey VO OR PZ v Roţňave
1 policajt skupiny prevencie OR PZ Roţňava
1 policajt ODI OR PZ dopravný inţinier

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Michalovciach
Problém záškoláctva a podávania alkoholu
maloletým a mladistvým v meste Michalovce

1. KR PZ (OR PZ)
2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :
3.
3/1 Cieľ projektu
3/2 Oblasť kriminality, na ktorú je
projekt zameraný

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )
6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, mnoţstvo realizovaných aktivít,
vyuţiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

č.p.: ORP-40/VO-2009 zo dňa 22. 1. 2009
3/1
- preventívne pôsobiť na ţiakov a študentov
základných a stredných škôl,
-monitorovať podávanie a poţívanie alkoholických
nápojov u maloletých a mladistvých,
- ochrániť deti a mládeţ pred alkoholom,
- obmedziť záškoláctvo,
- zníţiť výskyt trestnej činnosti páchanej mládeţou a na
mládeţi
3/2
- alkoholizmus,
- záškoláctvo
- ţiaci a študenti základných a stredných škôl,
- prevádzkovatelia/obsluhujúci personál pohostinských
a reštauračných zariadení
- pokračujúci
- od roku 2007 (ORP-144/VO-2007 zo dňa 19.2.2007)
- 1 x mesačne v mesiacoch február - december 2009
- pohostinské a reštauračné zariadenia v meste
Michalovce
- počet zrealizovaných kontrol 9, počet
skontrolovaných osôb cca 300, zistené priestupky 19,
-prínosom je zlepšenie efektivity prevencie kriminality
a prevencie drogových závislostí na miestnej úrovni

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,-€

0,-€

0,-€

Sluţobné cestné motorové vozidlá, sluţobná výstroj a
výzbroj

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

12/1 Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach
12/2 npor. Ing. Rozsypalová, ref.špecialista sk.
prevencie VO OR PZ Michalovce
pol. Ján Antal, Mestská polícia Michalovce
1 policajt sk. prevencie VO, 7 policajti OO PZ
Michalovce, 1 príslušník OSK OPP + sl. pes, 3
policajti MsP Michalovce, 1 preventista MsP
Michalovce
Mestská polícia Michalovce
Mestský úrad Michalovce

