KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v NITRE
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Nitre

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 Nitre 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 52 škôl, 70
tried s celkovým počtom 1420 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)

240 000,-Sk - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-Sk

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

240 000,-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 (32) a mestských polícií (5)–
spolu 37
-SOŠ PZ v Bratislave

100

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Nitre

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
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

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 19 škôl
s celkovým počtom 926 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)

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

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

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc, Mgr. Mário Lenárt

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti služobne zaradení na OKaP KR PZ a skupine
prevencie OR PZ
- CPPPaP Nitra
- okresné pedagogicko - psychologické poradne v rámci
Nitrianskeho kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

14. Spoluorganizátori projektu

PROJEKT
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

KR PZ v Nitre
Zvyšovanie právneho vedomia
KRP-29/SV-2008
- oboznámiť deti a mládež s kriminalitou, ako
i s kriminalitou páchanou na nich samých
- zvýšenie právneho vedomia detí a mládeže

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci základných škôl, stredných škôl a SOU

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005
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6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

počas trvania školského roku v príslušnom školskom
zariadení

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

Získanie základných informácií ohľadom kriminality
a zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeže.

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

0,- Sk

0,- Sk

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

0,- Sk
písacie potreby, farebný papier, trestný zákon, trestný
poriadok

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

KR PZ v Nitre

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

referentky - špecialistky OKaP KR PZ Nitra
základné, stredné školy, SOU, výchovné zariadenia na
území Nitrianskeho kraja

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre

2.

Polícia na stope

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

KRP-112/SV-2008
-budovanie dôvery detí k Policajnému zboru,
formovanie osobnosti a získanie bezpečnostných
návykov u detí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti materských škôl v Nitrianskom kraji

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2007
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6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

počas celého roku v materských školách

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

Hlavnou prioritou je vzdelávanie detí, primeraným
spôsobom im podať informácie z oblasti prevencie
kriminality, pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti
pri hre a pod.

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

0,- Sk
pastelky, farebný papier

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

KR PZ v Nitre

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

referentky – špecialistky OKaP KR PZ Nitra
Bez iných subjektov .

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre

2.

LUMIPER

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

KRP-38/SV-2008
- zameraný na vykonávanie kontrol záškoláctva a na
podávanie alkoholických nápojov mladistvým
v zábavných podnikoch a na iných verejne
prístupných miestach
- prejavy alkoholizmu a s ním spojená trestná činnosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2001
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6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

priebežne počas celého roka

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

-predchádzať kriminalite, eliminácia požívania
alkoholických nápojov mládežou
-vykonaných 64 kontrol

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
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Služobné motorové vozidlá, výstroj, výzbroj

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

KR PZ v Nitre
Podľa rozsahu vykonávanej akcie /príslušníci OO PZ
OR PZ, preventisti v rámci KR PZ a pracovníci
ÚPSVaR/
Mestská polícia
ÚPSVaR
Okresné riaditeľstvá PZ

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

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre

2.

Poďte s nami do toho

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

KRP-75/SV-2008
- formou zážitkového učenia poukázať na zdravý
životný štýl, na pozitívne priority v živote človeka,
ako sa bezpečne správať doma i na ulici a upozorniť
na negatívne javy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť
a ako sa pre nimi chrániť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci prvého stupňa Základnej školy Benkova v Nitre

5. Dĺžka trvania projektu

pokračujúci od r. 2007
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(nový, pokračujúci )
6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

šk. rok 2008/2009
- deti získajú základné informácie, čo je zdravý
životný štýl, zdravie a čo má negatívny dopad na
detský organizmus,
- zážitkovým učením sa formujú postoje a názory detí
- pomôcť pedagógom a deťom predchádzať sociálnopatologickým javom

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

0,- Sk

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

0 ,- Sk
farebný papier, pastelky,
zdravého životného štýlu

materiál

s propagáciou

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

KR PZ v Nitre

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

referentky – špecialistky OKaP KR PZ v Nitre
Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre

2.

Správne sa rozhodnúť

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

KRP-69/SV-2008
-

poskytnúť základné informácie v oblasti drogovej
problematiky, informovať o príčinách a následkoch
užívania návykových látok

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

druhý stupeň ZŠ a SŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005
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6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)
7. Predpokladaný dopad projektu
(výstup, množstvo realizovaných aktivít,
využiteľnosť výsledkov v ďalšej praxi)

počas trvania školského roku v príslušnom školskom
zariadení
-získanie
informácií
o negatívnom
pôsobení
návykových látok na organizmus
-eliminácia distribúcie návykových látok na školách
-formovanie
postojov
žiakov
prostredníctvom
zážitkového učenia, prehodnotenie životných priorít
s poukázaním na slobodu rozhodnutia

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

0,-Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

36 405, -Sk /Transpetrol a. s. Bratislava/

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

36 405,- Sk
dataprojektor,
poriadok

notebook,

trestný

zákon,

trestný

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

KR PZ v Nitre

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referentky - špecialistky OKaP KR PZ v Nitre

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OK PZ v Komárne

2.

Mládež bez drog

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

ORP-22/VO-2008
–
–

posilnenie zodpovednosti jedinca voči svojmu
zdraviu, upozorniť na riziká spojené s užívaním
drog ako aj trestno-právnymi následkami
drogová kriminality

5. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od 1.1.2006
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6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

počas školského roku
základné a stredné školy v okrese Komárno

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

Získanie základných informácií o rizikách spojených
s užívaním drog a informácií o trestno-právnej
zodpovednosti.

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

15 592,- Sk /Transpetrol a. s. Bratislava/

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

15 592,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Videokazety:
„Skok do raja“-1 ks
„Sila osobnosti“-1 ks
reklamné predmety – perá, propagačný materiál
s drogovou problematikou

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

OR PZ v Komárne

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti OR PZ v Komárne a starší referent skupiny
prevencie OR PZ v Komárne

14. Spoluorganizátori projektu

Poradensko-psychologické centrum v Komárne.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Topoľčanoch

2.

Dopravná výchova trochu inak

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

ORP-22/DI-2008
-

ochrana a orientácia detí v cestnej premávke
prevencia páchania priestupkov a trestných činov
v doprave, formou súťaží, prednášok, ukážok,
dopravných akcií a pod.

6. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci základných škôl v okrese Topoľčany
/ 4. 5., 6. ročník /

5. Dĺžka trvania projektu

pokračujúci projekt od r. 2005
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(nový, pokračujúci )
6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

počas školského roku, základné školy v okrese
Topoľčany

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

Základná orientácia v cestnej premávke, zníženie
priestupkov páchaných maloletými a na maloletých
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

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

služobné motorové vozidlo, propagačný materiál

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

ODI OR PZ v Topoľčanoch

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Policajti ODI OR PZ v Topoľčanoch

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Topoľčanoch

2.

Falošné vedomie

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

7. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ORP-98/VO-2008
- drogová problematika mládeže
- eliminácia výskytu a užívania drog a návykových
látok u študentov na stredných školách

stredné školy a SOU v okrese Topoľčany
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5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2005

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

počas školského roku SŠ a SOU v okrese Topoľčany

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

Eliminácia požívania drog mladistvými.

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 /Transpetrol a. s. Bratislava/

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

20. 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

- letáky s drogovou problematikou
- reklamné predmety

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

OR PZ v Topoľčanoch

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti OPP OR PZ Nitra, referent špecialista VO OR
PZ v Topoľčanoch

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.
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