KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v KOŠICIACH

1

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 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 Košiciach od šk. roku 2001/2002

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

šk. rok 2008/2009
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 24 škôl, 31
tried s celkovým počtom 672 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)

100 000,-Sk - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-

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

100 000,-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 23

-SOŠ PZ v Bratislave
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Košiciach

2.

Vieme, že...

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP, ORP podľa miestnej príslušnosti

3.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

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

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004
v rámci KR PZ v Košiaciach 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 1271 žiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeže
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach.

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

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

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

0,-Sk

100 225-Sk - Nadácia Slovenskej sporiteľne
25 670,- Sk- Rada vlády pre prevenciu kriminality SR
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 Košického kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

„ Mojimi očami “

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-21/M-2008

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 )

- prevencia sociálno-patologických javov ohrozujúcich
deti všetkých vekových kategórií a zvyšovanie
informovanosti z rôznych oblastí za pomoci tvorivej
činnosti detí
- kreatívne vyjadrenie názorov detí formou literárnej
a výtvarnej tvorby na vyhlasované témy spojené
s prednáškami
1.a 2. stupeň ZŠ
5.- 6.- ročné deti MŠ (predškolská príprava) - len
výtvarná
pokračujúci
od februára 2003
v každom školskom roku v mesiacoch marec -apríl

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

- pomôcť rodičom, učiteľom a deťom v prevencii proti
sociálno-patologickým javom
- slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

20 000,-Sk – P PZ po schválení Radou vlády SR

10. Celkové náklady

20 000,- Sk

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

video projektor, PC k premietaniu prezentácie,
zapožičanie sály na slávnostné vyhodnotenie – sobášna
sieň MÚMČ Košice Juh

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 Košice
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
riaditeľ KR PZ, ref. špecialisti OR PZ KE a OR PZ KE
- okolie
MÚMČ Košice – JUH (svadobná miestnosť na
vyhodnotenie)
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Policajná schránka dôvery

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-12/M-2008

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

-

odovzdať nájdené doklady do policajnej schránky
upozorniť na páchanie trestnej činnosti

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

Košice - OD TESCO na Hlavnej ul. 111
OC Kaufland, Moldavská ul.
- do policajných schránok občania vhadzujú nájdené
doklady a policajti KR PZ ich pravidelne vyberajú
-nájdené doklady sú distribuované majiteľom alebo
k subjektom, ktorý ich vydal.

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady

0,- Sk

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

0,- Sk

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 Košice
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
ref. špecialisti OKaP KR PZ

OD Tesco, OC Kaufland
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Skôr ako vycestuješ

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-16/M-2008

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

-

informovať mladé dievčatá o nebezpečenstve
a dôsledkoch obchodovania s ľuďmi
obchodovanie s ľuďmi

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- dievčatá 3. a 4. ročníkov stredných škôl a gymnázií
- rómske dievčatá a ženy

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
od roku 2006

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

priebežne na školách počas celého školského roka

7. Predpokladaný dopad projektu
poskytnutie dostatku informácií mladým dievčatám
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, k problematike obchodovania s ľuďmi v rámci kraja
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

spracovanie brožúr
z vlastných zdrojov

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady

0,- Sk

pre

dievčatá

s informáciami

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

- video projektor, PC k premietaniu prezentácie,
- video v prípade záujmu o premietanie filmu LILJA

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

OKaP KR PZ Košice
mjr. JUDr. Jarmila Petrová

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ

14. Spoluorganizátori projektu

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

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Ja a môj bicykel

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-19/M-2008

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

- zvyšovať bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej
premávky a záujem o dopravnú výchovu
- overovať a zvyšovať znalosti detí a zabezpečiť ich
uplatnenie v cestnej premávke
- zvýšiť efektivitu dopravnej výchovy na školách
- vedenie detí k správnemu správaniu sa na cestách
- znížiť dopravnú nehodovosť

deti vo veku 11-14 rokov

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pokračujúci
od roku 2004

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

v mesiaci jún 2008

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

využitie poznatkov v cestnej premávke

7. Predpokladaný dopad projektu
okresné a krajské finále – súťaž s odovzdávaním cien
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

18 000,- Sk – PPZ po schválení Radou vlády

10. Celkové náklady

18 000,-Sk

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

dopravné ihrisko, bicykle, cyklistické prilby zapožičané
od Miestneho úradu mestskej časti Košice - Juh

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

OKaP KR PZ v Košiciach
mjr. JUDr. Jarmila Petrová

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ, ref. špec.
skupín prevencie OR PZ v kraji

14. Spoluorganizáori projektu

Slovenský Červený kríž
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Povedzme šikane spoločne – Nie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-13/M-2008

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

- riešiť problém „šikany“ a podporiť školy, ktoré
vydieranie a šikanovanie netolerujú

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

1.ročníky stredných škôl
vybrané ročníky základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Nový, pokračujúci

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

október 2008
šk. rok. 2008 – 2009, základné a stredné školy

7. Predpokladaný dopad projektu
-zapojené sú školy v rámci celého kraja
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, -v roku 2008 vykonaný dotazníkový prieskum
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi) -ukončenie projektu bude celokrajskou konferenciou pre

pedagógov a študentov stredných škôl v mesiaci máj 2009

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady

0,- Sk

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

vlastným zabezpečovaním aktivity a svojpomocne
zabezpečenými materiálmi (výroba dotazníkov, distribúcia
CD s prezentáciou)

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
kpt. Mgr. Daniela Šemegdová
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
policajti zaradení na skupine prevencie VO OR PZ
a OKaP KR PZ
koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Ja a môj svet

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-25/M-2008

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

- znižovanie dopytu po drogách u najviac ohrozených
a rizikových skupín (detí a mládeže)

-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študenti stredných škôl
pedagógovia a pracovníci prevencie,
a vzdelávania Košického kraja

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Nový, pokračujúci

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

september 2008

výchovy

Študenti stredných škôl a pedagogickí pracovníci sa

7. Predpokladaný dopad projektu
zúčastnili na celokrajskej konferencii k problematike drog.
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, V ďalších ročníkoch prebehnú vedomostné súťaže.
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

70 000,-Sk dar TRANSPETROL

10. Celkové náklady

70 000,- Sk

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

13 781 00,- Sk miestnosť a aula Magistrátu mesta Košice

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
kpt. Mgr. Daniela Šemegdová
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
policajti zaradení na skupine prevencie VO OR PZ
a OKaP KR PZ
Magistrát mesta Košice
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Čert a Mikuláš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-84/M-2008

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

- dopravno – preventívna akcia zameraná na bezpečnosť
detí na cestách

vodiči a deti na cestách v blízkosti škôl
pokračujúci
od decembra 2005

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

december - v rámci Košického kraja

7. Predpokladaný dopad projektu
-policajti skontrolovali 280 vodičov, chodcov a cyklistov
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, -žiaci rozdali vlastnoručne vyrobených 154 Mikulášov
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi) a 126 čertov
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady

0,- Sk

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

Čerti a Mikulášovia pripravení žiakmi základných škôl

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 Košice
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
policajti zaradení na skupine prevencie VO OR PZ 15
policajtov doparvných inšpektorátov a OKaP KR PZ
vybrané základné školy v rámci kraja
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PROJEKT
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Obete násilia a zločinu

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-9/M-2008

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

- prevencia a potlačovanie násilia na deťoch, mládeži
a ženách a súčasne ochrana obetí rizikových skupín
- úzka súčinnosť medzi políciou, miestnymi orgánmi
a nevládnymi inštitúciami
- trestná činnosť domáceho násilia

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pokračujúci
od roku 2006

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

1x v roku pri príležitosti Európskeho dňa
obetí trestného činu – 22.2.2008

7. Predpokladaný dopad projektu
vzájomné
prediskutovanie
problémov
z praxe,
(výstup, množstvo realizovaných aktivít, zefektívnenie spolupráce medzi políciou, SŠ a 3. sektorom
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)
ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
vynaložené na prípravu a realizáciu
projektu z vlastných zdrojov)

z vlastných zdrojov - občerstvenie

9. Prostriedky získané z iných zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady

0,- Sk

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

video projektor, počítač k premietaniu prezentácie

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 Košice
mjr. JUDr. Jarmila Petrová,
12 policajtov prvého kontaktu, policajtka skupiny
prevencie VO OR PZ KE a OPP, hovorkyňa –
zabezpečenie tlačovej besedy
Krajské osvetové stredisko
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

2.

Policajtka v MŠ

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-24/M-2008

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

- predchádzanie dopravným nehodám
s účasťou detí predškolskej výchovy a rozšírenie
ich vedomostí z dopravnej výchovy tejto vekovej
kategórie prakticky a teoreticky
predškolská príprava

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pokračujúci projekt so začiatkom realizácie 2003

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

MŠ v Košickom kraji

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

kladný ohlas a záujem zo strany MŠ

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

25 000,-Sk- P PZ po schválení Rady vlády SR

25 000,- Sk
Vysvedčenia, policajné hviezdičky, pracovné listy,
dopravné semafory a značky, reflexné vesty a pásiky

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
Kpt. Mgr. Daniela Šemegdová
mjr. JUDr. Jarmila Petrová
Policajtky OKaP KR PZ
OR PZ Košice - okolie
Bez iných subjektov.
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