KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v PREŠOVE

PROJEKT
KR PZ v Prešove, OR PZ v Prešove, OR PZ vo Vranove nad
Topľou, OR PZ v Humennom, OR PZ vo Svidníku,
OR PZ
v Poprade, OR PZ v Bardejove, OR PZ v Starej
Ľubovni

1. KR PZ (OR PZ)

2.

Správaj sa normálne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRPZ a ORPZ podľa miestnej príslušnosti
-Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi

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

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. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
v rámci KR PZ v Prešove od šk. roku 2000/2001

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

šk. rok 2009/2010
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 66 škôl
s celkovým počtom 2245 ţiakov,
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia
- zvyšovanie odbornosti lektorov pre prácu s deťmi

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)

5400 €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

-

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5400 €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

pracovné zošity pre ţiakov, farebné šnúrky na krk s drţiakom
na mobil a kľúče a farebné mini vrecúško s logom-SSN

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

Za KR PZ Prešov projekt koordinujú – referentky
špecialistky OKaP KR PZ Prešov - npor. Mgr. Jana
Karnišová, npor. Mgr. Gabriela Gabošová
Štátny pedagogický ústav v Bratislave
Polícia Rotterdam-Rijnmond, Holandským Policajným
inštitútom a Prezídium Policajného zboru
- počet lektorov spolu 61

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Prešove, OR PZ v Prešove, OR PZ vo Vranove nad
Topľou, OR PZ v Humennom, OR PZ vo Svidníku, OR PZ
Stará Ľubovňa, OR PZ v Bardejove

2.

„Vieme, ţe...“

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRPZ a ORPZ podľa miestnej príslušnosti
-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom,

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

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.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 7. – 9. roč. základnej školy
ţiaci 1. -2. roč. stredných škôl
ţiaci 1.-7. roč. gymnázií s osemročným štúdiom

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Pokračujúci projekt od roku 2004
v rámci KR PZ v Prešove

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 zapojené 4 školy
s celkovým počtom 82 ţiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach

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

-

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

745,- € - rozpočet MV SR
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

Projekt bol realizovaný na základe vypracovaného projektu
Odboru komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta PZ.
Za KR PZ Prešov projekt koordinujú – referentky
špecialistky OKaP KR PZ Prešov - npor. Mgr. Jana
Karnišová, npor. Mgr. Gabriela Gabošová
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc, Mgr. Mário Lenárt
1 policajt VO OR PZ Stará Ľubovňa, , 1 policajt VO OR PZ
Svidník, 1 policajt VO OR PZ Humenné,1 policajt OKaP KR
PZ Prešov
- projekt realizovaný v spolupráci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

2.

Uvaţuješ o práci v zahraničí?

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

predchádzať kriminalite súvisiacej s obchodovaním
s ľuďmi, radiť ako si hľadať prácu v zahraničí
a oboznamovať
zúčastnených
s
nástrahami
prameniacimi z nedostatočnej opatrnosti pri výbere
práce v zahraničí, vycestovaní a pobytu v zahraničí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študenti stredných škôl a obchodných učiliští

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

január – december 2009
Prešov

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

Do projektu bolo v školskom roku 2008/2009
zapojených 9 tried stredných škôl a učiliští v Prešove.

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

Letáky k danej problematike s rovnomenným názvom
“Uvaţuješ o práci v zahraničí“

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

Koordinátorky projektu - npor. Mgr. Gabriela
Gabošová, npor. Mgr. Jana Karnišová – referentky
špecialistky OKaP KR PZ Prešov
npor. Mgr. Gabriela Gabošová, npor. Mgr. Jana
Karnišová - referentky špecialistky OKaP KR PZ
Prešov

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

2 referentky špecialistky OKaP KR PZ Prešov

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Prešove, OR PZ v Prešove, OR PZ vo Vranove nad
Topľou, OR PZ v Humennom, OR PZ vo Svidníku, OR PZ
Stará Ľubovňa, OR PZ v Bardejove, OR PZ Poprad

2.

JAN

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-57/ M-2009

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

vybudovať u mladých ľudí, začínajúcich vodičov,
presvedčenie, ţe alkohol a vedenie motorového vozidla
k sebe nepatria. Ak uţ nie je iná moţnosť dostaviť sa na
nejakú spoločenskú akciu inak, ako motorovým vozidlom, je
naším cieľom vypestovať u nich návyk, aby si spomedzi seba
vytýčili jedného, ktorý alkoholické nápoje konzumovať
nebude, pretoţe bude riadiť motorové vozidlo a zodpovedať
nielen za seba, ale aj za svojich spolujazdcov a iných
účastníkov cestnej premávky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

január – december 2009
Prešovský kraj
V roku 2009 prebiehala plná realizácia projektu
v rámci celého Prešovského kraja. V rámci kraja bolo
zrealizovaných 12 preventívno – dopravných akcií
v súčinnosti s KDI KR PZ a ODI OR PZ

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

4900 € ( KR PZ v Prešove)

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

-

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

4900 € ( KR PZ v Prešove)
Letáky a propagačný materiál zakúpený v rámci
vlastných nákladov.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Projekt bol realizovaný na základe vypracovaného
projektu KR PZ Prešov
Koordinátorky projektu - npor. Mgr. Jana Karnišová,
npor. Mgr. Gabriela Gabošová – referentky špecialistky
OkaP KR PZ Prešov
Referentky špecialistky oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ Prešov, KDI a OPP KR PZ,
policajti OR PZ

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

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

PROJEKT
KR PZ Prešov

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

Policajné oko

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

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia širokej verejnosti
o prevencii kriminality a moţnostiach predchádzania
páchaniu závaţnej trestnej činnosti. Projekt zahŕňa
zverejňovanie praktických rád, ako sa nestať obeťou, čo
robiť, ak dôjde k spáchaniu trestného činu, ale aj
preventívnych postupov zniţujúcich riziko, napr. vykradnutia
bytu, krádeţe motorového vozidla a pod..

Široká verejnosť.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci projekt.

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

1-12 / 2009
Prešovský kraj

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 projektu boli v roku 2009 pravidelne
vytvárané a uverejňované v lokálnych tlačových
médiách v Prešovskom kraji príspevky preventívneho
charakteru. Jednotlivé príspevky svojím obsahom
oslovili tak starších občanov, ako aj mladých ľudí

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

-

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

Koordinátorky projektu - npor. Mgr. Gabriela
Gabošová, npor. Mgr. Jana Karnišová – referentky
špecialistky oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ
Prešov
Autor projektu – OKaP KR PZ Prešov
Referentky špecialistky oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ Prešov, OPP KR PZ, policajti OR
PZ
Bez iných subjektov

PROJEKT
KR PZ v Prešove, OR PZ v Prešove, OR PZ vo Vranove nad
Topľou, OR PZ v Humennom, OR PZ vo Svidníku, OR PZ
Stará Ľubovňa, OR PZ v Bardejove, OR PZ Poprad

1. KR PZ (OR PZ)

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Autoškola pre deti

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

Cieľom projektu je zvyšovať bezpečnosť deti ako
účastníkov cestnej premávky, zvýšiť záujem
o dopravnú výchovu u detí, zvýšenie efektivity
dopravnej výchovy na školách, vedenie detí
k správnemu správaniu sa na cestách - prevencia
dopravnej nehodovosti.
Ţiaci I. stupňa ZŠ – odporúčaná skupina – 4. ročník
ZŠ.
Pokračujúci projekt.

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

január – jún 2009
september – december 2009

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

Získanie správnych návykov pri správaní sa v cestnej
premávke. Kladný a vysoko pozitívny záujem zo strany
ZŠ v Prešovskom kraji

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

3300 €

3300 €

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

Notebook, dataprojektor, učebnice o pravidlách cestnej
premávky pre ţiakov, reflexné pomôcky

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

Koordinátori projektu: npor. .Mgr. Jana Karnišová,
npor. Mgr. Gabriela Gabošová – ref. špecialistky OKaP
KR PZ Prešov , autor projektu : Mgr. Pavol Paračka
6 – ref. špecialistov skupín prevencie VO OR PZ, 10
policajtov ODI OR PZ v Prešovskom kraji
Červený kríţ

PROJEKT
KR PZ Prešov

1. KR PZ

Ţmurkajúci semafor

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-11/ M -2009

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

Cieľom projektu správnou motiváciou a prev.
aktivitami viesť deti a dospelých k bezpečnosti na
cestách, ktorá prispieva k zníţenému počtu dopravných
nehôd, zapríčinených deťmi.
Škôlkári – predškoláci

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový projekt

5. Dĺţka 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)

MŠ-Budovateľská
3.4.2009-30.6. 2009
Situačné vychádzky - dopravné ihrisko
Vybudovanie návykov bezpečného
škôlkárov.

správania

sa

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

1000 €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

-

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

1000 €

Pracovné zošity, metodický materál, dopravné ihrisko,
reflexné vesty, odovzdávanie detských vodičákov,
nákup didaktických dopravmých pomôcok a reflexných
materiálov

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

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ Prešov
a MŠ-Budovateľská. Autor projektu: Lucia Tomášová
a partneri projektu nadácia Spektrum, mesto Prešovodbor školstva, kultúry a športu.
2 referentky špecialistky OkaP, 4 policajti ODI OR PZ
Prešov, 2 policajti KDI KR PZ
Rodičovská rada pri MŠ-Budovateľskej, nadácia
Spektrum

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

2.

Nie drogám

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

KRP-11/M-2009
vyuţitím voľného času záujmovo – umeleckou
a športovou činnosťou ţiakov bojovať proti drogovej
závislosti a iným protispoločenským javom.
Samotný projekt tvoria tri časti – výtvarná časť,
literárna časť a súťaţno-zábavná časť.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

II. stupeň ZŠ , 1. a 2. ročník SŠ

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

január -jún 2009
mesto Prešov

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

Eliminácia
drogovej
protispoločenských javov .

závislosti

a

iných

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

4900 €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

4900 €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Telocvične, výkresy, hokejky, lopty, špagáty, metly,
puzzle; ceny pre výhercov a pod.

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

npor. Mgr. Jana Karnišová, npor. Mgr. Gabriela
Gabošová - referentky špecialistky oddelenia
komunikácie a prevencie KR PZ Prešov
ABC Centrum voľného času
2 referentky špecialistky oddelenia komunikácie a
prevencie KR PZ Prešov
ABC Centrum voľného času, mesto Prešov,
koordinátori prevencie na školách, Centrum prevencie
drogovej závislosti a resocializácie

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

2.

Pripraviť sa, Pozor, Štart

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

ORP-94/VO-2009
prevencia v oblasti cestnej premávky,
vybudovanie mostu dôvery medzi políciou, školou
a deťmi. Orientované na ovládanie teoretických
a praktických znalostí jazdy bicyklom. Projekt
obsahuje 5 tém: 1. Malý dopraváčik, 2. Jazda zručnosti,
3. Môj bicykel, 4. Balónový štvorlístok, 5. Zábavná
tajnička

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

8-10 roční ţiaci ZŠ

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

máj – jún 2009
mesto Bardejov,dopravné ihrisko
Jazda zručnosti, znalosti v cestnej premávke, ovládanie
a poznanie technických moţností bicykla, ukáţky práce
polície a rôzne súťaţe – právne vedomie a správanie sa
na cestách a mimo nich.

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

150 - € - Rada vlády pre prevenciu kriminality

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

50- € Centrum voľného času v Bardejove
mesto Bardejov

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

200- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Bicykle, propagačný materiál, zabezpečuje organizátor
a spoluorganizátor

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 Bardejove
vnútorný odbor
1 policajt VO OR PZ v Bardejove
2 policajti OPP OR PZ v Bardejove
2 policajti ODI OR PZ v Bardejove
Centrum voľného času v Bardejove
mesto Bardejov

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

2.

Polícia očami detí

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-94/VO-2009

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

rozvíjanie pozitívnej dôvery medzi políciou, školou,
dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Zameranie projektu je
orientované na zvýšenie právneho vedomia 9-11 ročných
ţiakov základných škôl a na skvalitnenie ich sociálneho
správania a zvýšenie úcty k hodnotám vytváraných
spoločnosťou. Oboznámenie sa s prácou polície, zručnosť
v kreslení a získavanie informácií o vnímaní a chápaní
spoločenského ţivota očami našich detí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

9-11 roční ţiaci základných škôl

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt
jún 2009
mesto Bardejov, dopravné ihrisko Bardejov

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

Kreslenie, jazda zručnosti, znalosti v cestnej premávke,
prvá pomoc, odborná kríţovka, ukáţky práce polície
a rôzne súťaţe – právne vedomie a správanie sa
v spoločnosti podľa spoločenských noriem

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

150 - € - Rada vlády pre prevenciu kriminality

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

70 - € - Centrum voľného času v Bardejove
mesto Bardejov

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

220 - €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Zabezpečuje organizátor a spoluorganizátor.

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 Bardejove
vnútorný odbor
1 policajt VO OR PZ v Bardejove
1 policajt ÚJaKP OR PZ v Bardejove
4 policajti OPP OR PZ v Bardejove
Centrum voľného času v Bardejove
Mesto Bardejov

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

P R O JDrogy
E K nie
T sú detská hra

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

určený pre ţiakov základných škôl a stredných škôl
v okresoch Svidník a Stropkov. Jeho cieľom je osveta
drogových závislosti s vyuţitím voľného času
záujmovo – umeleckou a športovou činnosťou ţiakov
bojovať
proti
drogovej
závislosti
a iným
protispoločenským javom.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných a stredných škôl

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

január - jún a september – december 2008
ZŠ a SŠ v okrese Svidník a Stropkov, Podduklianske
osvetové stredisko Svidník, Mestská kniţnica Svidník,
Centrum voľného času Stropkov

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

Vysoko pozitívne a kladné ohlasy
základných škôl na realizáciu projektu

zo

strany

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

Propagačný materiál z KR PZ Prešov.

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

npor. Ing. Jaroslav Gbur - referent skupiny prevencie
OR PZ Svidník
p. Anna Hrebeňáková – lektorka Podduklianského
osvetového strediska Svidník
OR PZ Svidník, Podduklianke osvetové stredisko
Svidník a Centrum voľného času Stropkov
referent skupiny prevencie OR PZ Svidník
Centrum voľného času, Podduklianske osvetové
stredisko, koordinátori prevencie na školách,

KR PZ Prešov, OR PZ Poprad, OR PZ Bardejov., OR
PZ Vranov nad Topľou, OR PZ Prešov, OR PZ
Humenné, OR PZ Stará Ľubovňa, OR PZ Svidník
Vranov nad Topľou
Pravidelné kontroly reštauračných zariadení na
podávanie alkoholu maloletým a mladistvým so
zameraním na problém záškoláctva.

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

Cieľom projektu je prostredníctvom pravidelných
kontrol reštauračných a pohostinských zariadení
poukázať na nezákonnosť podávania alkoholických
nápojov mladistvým a taktieţ na problém záškoláctva.
Maloletí, mladiství a prevádzkovatelia reštauračných
a pohostinských zariadení.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci projekt.

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

1-12 / 2009
OR PZ podľa miestnej príslušnosti,

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

Podľa poţiadavky resp. plánu práce MsP v Prešove
kontroly reštauračných zariadení vo svojom obvode
a prípadné negatívne zistenia sú následne riešené.

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

Propagačný materiál z KR PZ v Prešove

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

Stanislav Pavelka MsP Prešov – koordinátor prevencie
Mestský úrad v Prešove, Úrad práce, soc. vecí a rodiny
v Prešove.
Referenti špecialisti skupiny prevencie OR PZ,
policajti príslušného OO PZ, Mestská polícia (podľa
miesta realizácie)
Mestská polícia Prešov, Mestský úrad Prešov, Úrad
práce, soc. vecí a rodiny v Prešove.

PROJEKT
OR PZ Stará Ľubovňa

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Dopoludnie bezpečnostných a záchranných zloţiek

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Č.p.: ORP-52-23/PP-PD-2009

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

Projekt je zameraný na prevenciu kriminality v rámci
realizovania prevencie proti predaju, distribúcií,
podávaniu a umoţneniu podávať drogy, alkohol a
cigarety mladistvým a maloletým osobám. Priblíţenie
práce
bezpečnostných
a záchranných
zloţiek
s poukázaním na zneuţívanie tiesňových liniek.
deti,
mládeţ,
rodičia,
pedagogický personál,
prevádzkovatelia reštauračných a pohostinských
zariadení v obci Lomnička
Pokračujúci projekt
08/2008 – 06/2009
05/2009
25. mája 2009 obec Kamienka

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

informovanosť
a zvyšovanie
vedomia
najmä
maloletých a mladistvých osôb na daných úsekoch,
zvýšený záujem rodičov o mimoškolskú činnosť
a vyuţívanie voľného času ich detí, zvyšovanie
vedomia a váţenia si hodnôt majetku a hodnôt
spoločenského prostredia s následným obmedzením
uţívania drog a iných návykových látok.

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

-

Propagačné letáky s logom Polície, informačné plagáty

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 Stará Ľubovňa
12/2 kpt. JUDr. Jozef Vasilík – riaditeľ OO PZ
Podolínec, kpt. Mgr. Miroslav Matviak – referent
špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
1 policajt – psovod OR PZ Stará Ľubovňa
1 policajti OKP OR PZ Stará Ľubovňa
3 policajti OO PZ Podolínec
1 policajt VO OR PZ Stará Ľubovňa
Záchranné zloţky a systémy okresu Stará Ľubovňa
Obecný úrad a ZŠ s MŠ Lomnička
Ľubovnianská mediálna spoločnosť

PROJEKT
OR PZ Stará Ľubovňa

1. KR PZ (OR PZ)

„Detský deň“

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Č.p.: ORP-62-28/VO-2009

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

Projekt je zameraný na prevenciu kriminality v rámci
realizovania prevencie proti predaju, distribúcií,
podávaniu a umoţneniu podávať drogy, alkohol a
cigarety mladistvým a maloletým osobám. Priblíţenie
práce
bezpečnostných
a záchranných
zloţiek
s poukázaním na zneuţívanie tiesňových liniek.
deti,
mládeţ,
rodičia,
pedagogický personál,
prevádzkovatelia reštauračných a pohostinských
zariadení v územnom obvode OO PZ Podolínec
Nový projekt
05-06/2009
01.06.2008
mesto Stará Ľubovňa

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

Zníţenie zneuţívania tiesňových liniek,
Kvalitnejšie vyuţívanie voľnočasových aktivít detí
a mládeţe, poukázanie na lepšiu kontrolu svojich
ratolestí rodičmi

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

-

Propagačné materiály s logom OR PZ Stará Ľubovňa –
balóny, perá, sladkosti, reflexné pásiky, pexesá, propagačné
letáky s protidrogovou tématikou, bezpečného bývania,
poskytovania prvej pomoci a pod.

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

Preventívne aktivity boli realizované na základe vzájomnej
spolupráce CVČ v meste Stará Ľubovňa, MsÚ Stará
Ľubovňa,
1 policajt VO OR PZ Stará Ľubovňa
3 policajti ODI OR PZ Stará Ľubovňa
3 policajti OR PZ Stará Ľubovňa - psovodi
1 policajt SOO OR PZ Stará Ľubovňa
Ľubovnianská mediálna spoločnosť
ZŠ s MŠ v meste Podolínec
SČK Stará Ľubovňa
DHZ Podolínec

PROJEKT
OR PZ Prešov, KR PZ Prešov

1. KR PZ (OR PZ)
2.

„Ţime zdravo“

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

Č.p.: KRP-11/M-2009
Projekt zameraný na zdravý ţivotný štýl detí, efektívne
vyuţívanie voľného času, spoznávanie prírody formou
športovej a umeleckej činnosti. Realizácia
preventívnych prednášok o zdravom ţivotnom štýle
a zdravom stravovaní.
Ţiaci 5.-9. ročníkov základných škôl v Prešov

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový projekt

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

04/2009-06/2009
Kolmanova záhrada – mesto Prešov

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

Realizáciou preventívych prednášok o efektívnom
vyuţívaní voľného času, zdravom stravovaní
a zdravom ţivotnom štýle, predchádzať sociálnopatologickým javom u detí a mládeţe.

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

-

Nákup techniky, Zabezpečenie posterov, Vydanie broţúry
k danej problematike, občerstvenie

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

Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry a športu
2 preventistky OKaP KR PZ Prešov

ABC Centrum voľného času Prešov, Úrad verejného
zdravotníctva, KR PZ Prešov, Mestský úrad

PROJEKT
KR PZ Prešov, OR PZ Poprad, OR PZ Bardejov., OR
PZ Vranov nad Topľou, OR PZ Prešov, OR PZ
Humenné, OR PZ Stará Ľubovňa, OR PZ Svidník
Vranov nad Topľou

1. KR PZ (OR PZ)

2.

„Pomaly ďalej zájdeš“
KRP-56/M-2009

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

Projekt zameraný na prevenciu a riešenie problémov
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Účastníci cestnej premávky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový projekt
06/2009-12/2009

5. Dĺţka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Zníţenie dopravnej
dopravných nehôd.

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

nehodovosti

a

následkov

Preventívne programy a aktivity zamerané na boj proti
drogám. Vysoko pozitívne hodnotenie zo strany ţiakov
aj pedagógov.

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

-

-

- Automapy SR s odporúčaniami PZ

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

Projekt je realizovaný na základe vypracovaného
projektu P PZ a poisťovňou Generalli

- policajti zaradení na útvaroch ODI v pôsobnosti KR
PZ a referenti špecialisti skupiny prevencie VO OR PZ,
referentky špecialistky OKaP KR PZ
Bez iných subjektov

