PROJEKT

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v BRATISLAVE

1

1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Bratislave

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 záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci 5. ročníkov 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 2008/2009
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 71 škôl , 103
tried s celkovým počtom 2 345 žiakov
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeže
a zvyšovanie ich právneho vedomia.

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)

415 000,-Sk - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-

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

415 000,-Sk
pracovný zošit pre žiakov, upomienkové predmety 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

Policajným

- vyškolení príslušníci PZ (57) a mestských polícií (9) – spolu
66
-SOŠ PZ v Bratislave

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Bratislave

2

2.

Vieme, že...

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 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.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

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 2008/2009
základné školy, stredné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 17 škôl
s celkovým počtom 674 žiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeže
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach.

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

0,-Sk

100 225-Sk - Nadácia Slovenskej sporiteľne
25 670,- Sk- Rada vlády pre prevenciu kriminality SR

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

125 895-Sk
- vstupné a výstupné testy pre žiakov, metodická príručka pre
učiteľov, doplnkový učebný a tréningový text pre žiakov
a pracovný list pre žiakov
- psycho-sociálny výcvik pre lektorov projektu

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
- krajská a okresné pedagogicko - psychologické poradne
v rámci Bratislavského kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave
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2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Seniori - List seniorom
KRP-81/SV-2008, OR PZ v kraji podľa miestnej
príslušnosti

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

- zvyšovať právne vedomie občanov vo veku 55a vyššie
- znižovanie ich miery účasti na pôste obete trestného
činu
- upozorniť na podomových podvodníkov

3.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

seniori /55 a vyššie/

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci - 5 rokov

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

máj - jún 2008
Bratislavský kraj

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

-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 12 subjektov
- znižovanie účasti tejto vekovej skupiny na pôste obete
trestného činu

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

1 000,-Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

2 500,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

3 500-,Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Informatívny leták, vyrobený pre cieľovú skupinu
obyvateľstva .,Bezpečne za dverami“, List riaditeľa KR
PZ distribuovaný v rámci realizovaných prednášok.

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

npor. PaedDr. Zuzana Hrabovská
(KR PZ v Bratislave)

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti služobne zaradení na oddelení prevencie KR
PZ a skupine prevencie OR PZ, duchovný KR PZ

15. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave
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2.

Póla radí deťom

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-8-2/SV-2008 , ORP podľa miestnej príslušnosti

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

-informácie
o činnosti
PZ
deti
získavajú
prostredníctvom 20-stranového pracovného listu
-informácie o dopravných predpisoch, o nástrahách pri
samostatnom pohybe na ulici, doma,
- závislosti soc.- patol. javoch, šikanovanie

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti predškolského veku /5-6 ročné deti/ a deti 1.
ročníka základnej školy

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci - 4 roky
január 2008 – október 2008

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

Bratislavský kraj
- Projektu sa zúčastnilo 743 detí z 37 MŠ a 711 žiakov
1. roč. z 32 ZŠ Bratislavského kraja,
- zvyšovanie bezpečnosti detí , získavanie informácii
ako sa možno chrániť v nebezpečných situáciách

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

110 000,-Sk

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

110 000,-Sk

12. Materiálno-technické zabezpečenie

Papierové policajné čiapky a pol. autá, píšťalky,
ref. prvky
Informatívny leták, vyrobený pre rodičov detí,
20-stranový pracovný list pre zúčastnené dieťa

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

npor. PaedDr. Zuzana Hrabovská
(KR PZ v Bratislave)

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti služobne zaradení na oddelení prevencie KR
PZ a skupine prevencie OR PZ (8 policajtov)

14. Spoluorganizátori projektu

Spisovateľka : Mgr. Anita Tešovicová

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave, OR PZ v Bratislave I, OR PZ
v Bratislave II, OR PZ v Bratislave III, OR PZ v Bratislave
IV, OR PZ v Bratislave V, OR PZ v Bratislave – okolie
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2.

Jablko - citrón

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-8-34/SV-2008

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

- preventívno-výchovná akcia je zameraná na prevenciu
v doprave
- dopravná polícia vykonáva kontrolu dodržiavania
ustanovených rýchlostí jazdy vozidiel a ohľaduplnosti
vodičov motorových vozidiel voči ostatným účastníkom
cestnej premávky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2000

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

27. mája 2008 – 29. mája 2008

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

- pozitívne vplývať na motoristov
- názornou formou dopravnej výchovy učiť deti rešpektovať
pravidlá cestnej premávky

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

0,-Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

Akcia hradená Generali Poisťovňa, a.s.

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

Akcia hradená Generali Poisťovňa, a.s.
tričká s logom, jablká, citróny

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

ODP P PZ
Generali Poisťovňa, a.s.

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti služobne zaradení na OOaP VO KR PZ a skupine
prevencie OR PZ

16. Spoluorganizátori projektu

Generali Poisťovňa, a.s.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave, OR PZ v Bratislave III

2.

KRIMI-INFO-stánok

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-65-4/SV-2008

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

Informačno-osvetovo preventívna akcia zameraná na:
- predchádzanie trestnej činnosti
- nadviazanie užšej spolupráce s políciu
- informovanie o možnej ochrane zdravia,
majetku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

široká verejnosť

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

2.rok
Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave

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

február 2008- december 2008

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

realizáciou sa predchádza kriminalite, budovanie
dôveryhodnosti PZ, nadviazanie užšej spolupráce
s občanmi

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

15 000,- Sk (figuríny policajta)

Bezplatné poskytnutie priestorov nákupného centra PCC a
bezplatné zabezpečenie informačných letákov k prevencii
kriminality náklad: 1 500 kusov vo výške 76 200,-Sk
91 200,-Sk
Bezplatné poskytnutie priestorov pre krimi-INFO-stánok,
bezplatná tlač informačných letákov 3druhy = 1 500,-ks

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

kpt. Mgr. Alena Toševová
Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ BA, skupina
prevencie VO OR PZ BA III (9 policajtov)

Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Detský regulovčík
––––

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

dopravná výchova a správanie sa v cestnej premávke

3.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci 6. ročníka ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci, 4 roky

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

apríl 2008, Hlavné námestie, Bratislava

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

dopravná výchova, zdravotná výchova, ozrejmovanie
pokynov policajta v cestnej premávke

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

100 000,- Sk - Česká poisťovňa Slovensko

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

100 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

dopravné značenie prenosné, dopravné prostriedky –
SCV, akustika

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

R KDI KR PZ v Bratislave: mjr. Mgr. Peter Vittek,
pplk. JUDr. Dagmar Cifrová
policajti KDI KR PZ v Ba , OKaP KR PZ, skupiny
prevencie Or PZ v kraji
Česká poisťovňa Slovensko, Slovenský Červený kríž
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave

2.

Očami zlodeja

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-81/SV-2008

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

- upozorniť občanov na ich ostražitosť voči vreckovým
krádežiam a zlodejom
-osloviť občanov, upozorniť ich prostredníctvom
rôznych subjektov, v ktorých je pravdepodobnosť
vysokej fluktuácie obyvateľstva

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

široká verejnosť

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

1.rok

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

máj 2008- august 2008

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

Formou plagátov , ktoré boli distribuované do rôznych
subjektov (v celkovom počte 138 subjektov v počte
347 plagátov) prechádzať vreckovým krádežiam

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

9 500,- Sk

0,- Sk

9 500,- Sk
Bezplatné poskytnutie priestorov pre krimi-INFO-stánok,
bezplatná tlač informačných letákov 3druhy = 1.500,-ks

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

kpt. Mgr. Alena Toševová , npor. PaedDr. Zuzana Hrabovská
Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ BA, skupina
prevencie VO OR PZ v kraji

Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave, OR PZ v kraji

2.

Krízová intervencia
obchodu s ľuďmi
KRP-18/SV-2008

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

a sociálna

inklúzia

Prevencia kriminality súvisiacej s obchodovaním
s ľuďmi, sexuálnym vykorisťovaním a podporu obetí
tejto trestnej činnosti, poskytovanie rád ako predísť
problémom pri práci v zahraničí, rady, kde hľadať
v zahraničí pomoc, poukázať na právnu úpravu tejto
problematiky.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študenti 3.-4. ročníka stredných škôl
(17.-18. ročná mládež)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005

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

základné a stredné školy v Bratislavskom kraji

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

obetí

Realizáciou získavajú deti a mládež informácie, ktoré
rozširujú ich sociálna a právne vedomie, ktorá je
spojená s premietaním švédskeho filmu Lilja 4-ever,
príprava mladých na prácu v zahraničí, v škols. roku
2007/2008 bolo do projektu zapojených 8 školských
zariadení a 486 študentov.

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,-Sk

0,-Sk

0,-Sk
Videoprojekcia, letáky s preventívnymi radami

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

Oddelenie
obchodovania
s ľuďmi
a sexuálneho
vykorisťovania odboru odhaľovania úradu boja proti
organizovanej kriminality PPZ,
odd. komunikácie a prevencie PZZ
Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ BA, skupiny
prevencie OR PZ v kraji
-
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PROJEKT
PROJEKT

1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Bratislave, OR PZ v kraji

2.

Aby deti nezomierali - zníženie detskej úrazovosti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-8-96/SV-2008

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

- zviditeľniť najrizikovejšie skupiny účastníkov cestnej
premávky, najmä chodcov -deti
- upozorňovať na nutnosť používania reflexných fólií a
pások, ktoré zabezpečia zvýšenú viditeľnosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Chodci, a to najmä školopovinné deti

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

3. november 2008

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

lokalizácia v blízkosti základných škôl a stredných škôl

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

Zníženie počtu obetí a zranených ako účastníkov
dopravných nehôd

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,- Sk

.................,-Sk

..................,-Sk
Reflexný materiál rôzneho pôvodu (ref. pásky a fólie, ref.
prívesky, letáky k uvedenej problematike)

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 PPZ
Detský fond SR
policajti služobne zaradení na OKaP KR PZ, a skupiny
prevencie VO OR PZ BA I, III a okolie
Detský fond SR

11

1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Bratislave IV

PROJEKT

2.

Polícia občanom
ORP-47/VO-2008-IV

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

-

-

informovať občanov o dopravno-bezpečnostnej
situácii, o nápade trestnej činnosti na území okresu
prostredníctvom regionálnych médií, upozorňovať
občanov uverejňovaním preventívnych článkov na
krádeže, lúpeže a pod, taktiež poskytovať
informácie o rôznych zmenách
projekt plní informačnú a preventívnu funkciu

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

verejnosť

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

priebežne počas roka, okres Bratislava IV

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

-

projektom je oslovená široká verejnosť.
realizáciou poskytované informácie, ktoré majú
prispievať k predchádzaniu kriminality

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

tlač materiálov a letákov na OR PZ v Bratislave IV

0,-Sk

0,-Sk

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

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov
14. Spoluorganizátori projektu

por. Mgr Jana Kušnírová VO OR PZ v Bratislave IV

Riaditelia OO PZ - 3
starší referent skupiny prevencie
Regionálne médiá
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II,
IV a v BA V

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečné bývanie
ORP-47-1/VO-2008-IV
OR PZ BA II a BA V bez č.p.

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

-

zabezpečiť domovú a vchodovú bezpečnosť
elektromagnetickým DEG kľúčom
znížiť nápad trestnej činnosti v spoločných
priestoroch obytných domov
obytný dom je pod zvýšeným dohľadom polície

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

obyvatelia obytných domov

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

od r.2003- OR PZ BA V
od r.2007- OR PZ BA II
od r. 2006- OR PZ BA IV

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

celoročne
ul. Stavbárska (2 ob. Domy) ,4 domy v Dúbravke, 5
domov v Karlovej Vsi, 4 domy v Devínskej Novej Vsi

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

realizáciou sa predchádza kriminalite, kladné ohlasy zo
strany občanov

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)

na ťarchu fa RYS

fin. prostriedky sú zabezpečené obyvateľmi domov,
ktoré sú v tomto projekte zapojení
0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

fa RYS

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti OO PZ podľa miestnej príslušnosti, ktorí
vlastnia DEG kľúče od bytových domov

14. Spoluorganizátori projektu

-
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