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

útvary v pôsobnosti KR PZ v Trnave

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 Trnave 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 19 škôl,30 tried
s celkovým počtom 645 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)

210 000,-Sk - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-Sk

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

210 000,-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 -20

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

útvary v pôsobnosti KR PZ v Trnave

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 Trnave 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 20 škôl
s celkovým počtom 690 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

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 OKaP KR PZ a skupine
prevencie OR PZ
- krajská a okresné pedagogicko - psychologické poradne
v rámci Trnavského kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trnave
Zvyšovanie komunikačných zručností
v oblasti prevencie drogových závislostí

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)

KRP-57/HP-2008
- systematicky a cielene zvyšovať odbornú prípravu
a motiváciu policajtov zaradených na základných
útvaroch, policajtov zo skupín prevencie a mestských
policajtov realizujúcich v praxi preventívne aktivity.
Policajti si v rámci projektu zlepšili svoje
komunikačné zručnosti, vyskúšali si rôzne zážitkové
techniky, ktoré sa zatiaľ v rámci Policajného zboru
využívajú veľmi málo. Oboznámili sa so základnými
kritériami účinnej primárnej prevencie, ako aj
s tvorbou preventívnych programov.
- oblasť zamerania – prevencia kriminality súvisiacej
s drogovou trestnou činnosťou
- policajti, ktorí realizujú preventívne aktivity na
teritóriu Trnavského kraja, policajti mestských polícií
v rámci Trnavského kraja.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový projekt s perspektívou pokračujúceho

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

október 2008

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

policajtov

Stredisko vzdelávania a prípravy SIGNÁL, Piešťany.
Predpokladaný dopad projektu bolo zvýšenie
komunikačných zručností príslušníkov PZ a mestských
polícií pôsobiacich v oblasti prevencie drogových
závislostí.

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

8 465,-Sk

40 459,-Sk - Protidrogový fond

48 924,-Sk
Strava a ubytovanie, kancelársky papier, písacie potreby,

náhradný blok do flipu, cestovné pre účastníkov
stretnutí, nákup odbornej literatúry.

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

doc. PhDr. Jana Levická, PhD.,m.prof.
prodekan pre študijné záležitosti a zároveň vedúca
Katedry teórie sociálnej práce, Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
OKaP KR PZ v Trnave
Referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ
v Trnave – 2 policajti.

Protidrogový fond, mesto Trnava, Stredisko vzdelávania
a prípravy SIGNÁL, Piešťany.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Galante

2. 2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Schránky S.O.S.
ORP-364/VO-2008

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

-

-

predchádzanie
a zamedzenie
trestnej
a inej
protispoločenskej činnosti na teritóriu miest Galanta
a Sereď, prehlbovanie spolupráce a dôvery občanov
v políciu, zvýšenie pocitu bezpečia občanov mesta
Galanta a Sereď.
majetková, mravnostná, násilná kriminalita

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

občania miest Galanty a Serede
žiaci a študenti školských zariadení

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

5

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

Projekt prebieha celoročne, zberné schránky sú
umiestnené v budove OR PZ a na MsÚ v Galante.
Na základe anonymných oznámení od občanov a získané
informácie z obsahu schránok mali orientačný charakter
k majetkovej, násilnej a mravnostnej kriminalite, čo
poukazuje na úzus a abúzus drog v meste Galanta
a Sereď a tým i páchanie jednotlivých uvádzaných
druhov trestnej činnosti pod vplyvom účinku drog.

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

0,- Sk
Primátori miest Galanta a Sereď zabezpečili finančné
prostriedky na výrobu schránok S.O.S. v celkovej
výške cca. 10 000,-Sk

(súčet 8+9)
10 000,-Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

-

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.

OR PZ v Galante
OR PZ v Galante

12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

Starší referent skupiny prevencie vnútorného odboru
Okresného riaditeľstva PZ v Galante a policajti zaradení
na oddelení pátrania OJKP ÚJKP OR PZ v Galante.
Galantské osvetové stredisko.

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

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Senici

2.

Na prázdniny bezpečne

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

ORP-158-27/VO-2008
Vzdelávanie – zvyšovanie právneho vedomia žiakov,
ako sa vyhnúť rizikovým situáciám a ako sa nestať
obeťou trestného činu.
Primárna prevencia kriminality.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci I. a II. stupňa základných škôl.

5. Dĺžka trvania projektu

pokračujúci (2004 – 2008)
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(nový, pokračujúci )
6. Termín a miesto realizácie
(termín uviesť v mesiacoch roka)

jún, mesto Senica

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

Besedy, výtvarné aktivity, súťaže, na ktorých sa
zúčastnilo každoročne cca 400 žiakov.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť žiakov
o rizikovom správaní v čase prázdnin pútavou formou
a z tohto hľadiska projekt plní svoj účel.

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

52 000,-Sk - Rada vlády pre prevenciu kriminality.

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

52 000,-Sk
Farbičky, výkresy, vecné ceny, propagačný materiál,
občerstvenie, technické zabezpečenie.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.

Mgr. Libuša Orgoníková

12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu

Mgr. Marianna Paulíková

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

8 policajtov OO PZ, 4 policajti ODI
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ.
Mesto Senica, Záhorské osvetové stredisko Senica,
Slovenský Červený kríž, Centrum voľného času
Senica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Obvodný úrad Senica.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Senici
KR PZ v Trnave

2.

Súvislosti – otázky a odpovede

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

ORP-158-9/VO-2008
- primárna prevencia drogových závislostí
- interaktívna výstava priestorových objektov so
zameraním na prevenciu závislosti od alkoholu,
tabaku a marihuany

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

žiaci 3. – 5. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
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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)

Rok 2007 – Skalica, Senica, Holíč, Myjava, Piešťany, Trnava
Rok 2008 – Bratislava, Devínska Nová Ves, Trenčín, Banská
Bystrica, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Nitra,
Hlohovec, Trnava.
1. vytvoriť pre žiakov priestor, v ktorom sa budú
interaktívnou
formou
oboznamovať
s problematikou
závislostí na alkohole, tabaku a marihuane.
2. súčasťou výstavy je odborný výklad k danej
problematike, premietanie filmov, kreslenie, možnosť
otestovať svoje vedomosti.

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

95 000,-Sk - Protidrogový fond
15 000,-Sk- Mesto Senica
7 500,-Sk - Mesto Skalica.

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

117 500,-Sk
Materiál potrebný k výrobe interaktívnych panelov,
plagátov, relaxačného priestoru, propagačný materiál.

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

PhDr. Pavol Mihály, Centrum pedagogicko –
psychologickej prevencie a poradenstva v Senici,
konzultant
kpt. Mgr. Marianna Paulíková
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Senici, referenti špecialisti OKaP KR PZ v Trnave –
2 policajti.
Pedagogicko – psychologická poradňa v Senici
Pedagogicko – psychologická poradňa v Holíči
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave, Stredné odborné učilište v Holíči, ZUŠ
v Senici, CVČ Stonožka v Senici.
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