KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v TRENČÍNE

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trenčíne
OR PZ v Prievidzi, Trenčíne, Povaţskej Bystrici

2.

Správaj sa normálne

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

KRP-19/V-2009
Budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou,
dieťaťom, rodinou a verejnosťou, eliminácia trestnej
činnosti páchanej deťmi a na deťoch, prevencia
závislostí, zniţovanie dopravnej nehodovosti.
Násilná, majetková, ekonomická
Ţiaci 5. ročníkov základných škôl

11. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci.
(od roku 2003)

12. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január – jún a september – december.
Celý Trenčiansky kraj

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

Zapojených je 49 základných škôl (1882 detí).
Deti sa ţivo zaujímajú najmä o témy, ktoré sa ich
bytostne týkajú. Ide najmä o témy spojené s násilím,
krádeţami a závislosti.

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

4 632,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

4 632,- €

16. Materiálno-technické zabezpečenie

Pracovné listy, trestný zákon, daktyloskopická fólia,
putá, taktická vesta, darčeky, pexeso s dopravnými
značkami.

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

Prezídium Policajného zboru
Štátny pedagogický ústav
Polícia Rotterdam-Rijnmond,
Holanský Policajný inštitút
počet lektorov spolu 36

Neboli

PROJEKT
KR PZ v Trenčíne
OR PZ v Prievidzi, OR PZ v Povaţskej Bystrici

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

Vieme, že...
KRP-14/V-2009

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, 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.
ţiaci 7. – 9. roč. základnej školy
ţiaci 1. - 2. roč. stredných škôl
ţiaci 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 2009/2010
základné školy, stredné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 15 škôl
s celkovým počtom 525 ţiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach.

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

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

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

745,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

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

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

Referent špecialista skupiny prevencie OR PZ – 2
Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie KR
PZ v Trenčíne – 2
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie Trenčín (bývalá Krajská pedagogickopsychologická poradňa)

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici, OR PZ v Trenčíne

1. KR PZ (OR PZ)

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Pomaly ďalej zájdeš
KRP-78/V-2009

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

Zníţenie dopravnej nehodovosti.

Vodiči motorových vozidiel.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Jún – október 2009

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

Bolo rozdaných 11.500 ks automáp s odporúčaniami
Policajného zboru.

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

11 500 ks máp z Prezídia Policajného zboru

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

Prezídium Policajného zboru SR
Prezídium Policajného zboru SR
Referenti oddelenia bezpečnosti cestnej premávky
a dopravných evidencií Okresných riaditeľstiev PZ –
19
Generali poisťovňa

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

2.

Aby deti nezomierali – stop detskej úrazovosti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-134/V-2009

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

Zníţenie dopravnej nehodovosti.

Policajti realizujúci prevenciu kriminality

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

5. november 2009 od 7.00 – 8.00 a od 12.00 -14.00
hod.
Trenčín, ul. Dlhé Hony
Púchov, Kommenského ul.
Prievidza, Šafárikova ul.
Bánovce n/B., Partizánska ul.
Nové Mesto n/V., Odborárska ul.

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

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)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €

0,- €
0,- €
Reflexné smajlíky (zabezpečilo Prezídium PZ)

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

14. Spoluorganizátori projektu

Prezídium Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru

Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ - 3
Referent špecialista skupiny prevencie vnútorného
odboru OR PZ – 2
Referenti oddelenia výkonu sluţby ODI OR PZ – 5

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

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

Vedel si to?

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

KRP-159/V-2009
Zvýšenie právneho vedomia,
v Policajný zbor.
Eliminácia trestnej činnosti.
Viktimácia.
Násilná, majetková, ekonomická.

získanie

dôvery

Ţiaci 8.-9. ročníkov základných škôl.
Študenti stredných škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci.
(od roku 2004)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január – december.
Celý Trenčiansky kraj

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

138 besied
Ţiaci a študenti sa ţivo zaujímajú najmä o moţnostiach
obrany voči útočníkovi, niekedy sa obracajú so
ţiadosťou o pomoc so svojím konkrétnym problémom.

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

500,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

500,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný
zákon,
priestupkový
zákon,
zákon
o Policajnom zbore, daktyloskopická fólia, putá, malé
prezenty

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

14. Spoluorganizátori projektu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista skupiny prevencie vnútorného
odboru OR PZ v Prievidzi - 1
Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie KR
PZ v Trenčíne – 2
Policajti OO PZ Trenčianske Teplice, Nemšová,
Myjava, Ilava, Bánovce n/Bebravou, Dubnica n/V.,
Stará Turá, Trenčín, Nová Dubnica
Neboli.

PROJEKT
KR PZ v Trenčíne

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečná komunita

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-146/V-2008

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

Priblíţiť deťom prácu polície a naučiť ich bezpečnému
správaniu doma i na ulici.
Násilná a majetková kriminalita.
Deti materských škôl a 1. a 2. ročník základných škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci (od roku 2007)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Február, apríl, jún
Zlatníky, Motešice, Trenčín,

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

11 aktivít
Deti témy zaujímajú a ţivo sa zapájajú rozprávaním
svojich záţitkov.

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

100,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

100,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Putá, taktická vesta, dopravné značky, darčeky

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

Prezídium Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne – 2
V roku 2009 nebol ţiadny.

PROJEKT

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Na ceste nie si sám
KRP-90/KDI-2009
KRP-712/KDI-2009
KRP-838/KDI-2009

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

Osvojenie si správnych návykov v cestnej premávke.
Zniţovanie dopravnej nehodovosti.

1. KR PZ (OR PZ)
2.

3.

Deti materských škôl,
deti 1.-4. ročníkov základných škôl.

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)

Detské dopravné ihrisko v Trenčíne časť Zamarovce

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

19 tried zo základných škôl na území mesta Trenčín
a z okolitých obcí.

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

190,- €

9. Prostriedky získané z iných
Zdrojov

190,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

190,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Dopravné značky, plagáty (povinnosti
a povinná výbava bicykla), reflexné prvky.

chodca

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

14. Spoluorganizátori projektu

Mjr. Ing. Martin Sládeček, Krajský dopravný
inšpektorát v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Dopravný inţinier Krajský dopravný inšpektorát KR
PZ v Trenčíne – 1 policajt
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčíne – 2
policajti
Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne – 2
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

2.

Seniori, bráňte sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-128/V-2009

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

Prevencia viktimácie, nadviazanie spolupráce s týmito
občanmi a získanie si ich dôvery
Násilná, majetková, ekonomická

Občania v dôchodkovom veku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od roku 2004)

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

Január – december
Kluby a domovy dôchodcov v rámci Trenčianskeho
kraja

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

12 prednášok
Zo strany dôchodcov je záujem o informácie
o spôsoboch ochrany svojho majetku a seba

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
Zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon.
Priestupkový zákon
Zákon o policajnom zbore
Reflexné prvky

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

14. Spoluorganizátori projektu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie KR
PZ v Trenčíne – 1
Referent špecialista skupiny prevencie vnútorného
odboru OR PZ v Prievidzi – 1
Policajti Obvodného oddelenia PZ Stará Turá
Policajti Obvodného oddelenia PZ Nová Dubnica
Mestská polícia v Trenčíne.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Jednota dôchodcov Slovenska.

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

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

Nástrahy v cudzine

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

KRP-90/V-2009
Prevencia viktimácie obchodu s ľuďmi.
Rady, ako hľadať prácu v zahraničí a čo robiť
v prípade, ak sa tam stanú obeťami obchodníkov
s ľuďmi.
Násilná kriminalita.
Študentky stredných škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci.
(od roku 2005)

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

Celý Trenčiansky kraj.

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

Január, február, apríl, jún, november
Trenčín, Prievidza

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Videokazeta, trestný zákon, zákon o ochrane svedka,
letáčiky.

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

14. Spoluorganizátori projektu

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne –
1
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 1
Mestská polícia v Prievidzi

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

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

Učitelia, učte sa!
KRP-26/V-2009

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

Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických
pracovníkov.
Pomoc pri riešení situácií s problémovými deťmi.
Výchovní poradcovia základných a stredných škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci.
(od roku 2004)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január – december
Trenčín, Prievidza, Partizánske

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

5 prednášok spojených s diskusiou.
Zo strany škôl je záujem, najmä pri riešení problémov
v školských zariadeniach

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, priestupkový zákon, videokazety,
protidrogový kufrík

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

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne.
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne.
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trenčíne – 1
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Prievidza – 1
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Trenčíne a v Prievidzi
Mestský úrad Trenčín, odbor školstva

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Nebezpečná výbušnina

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-160/V-2009

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

Získanie si dôvery v políciu.
Predchádzanie úrazov spojených
zaobchádzaním zábavnej pyrotechniky.

s neopatrným

Ţiaci základných a študenti stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Nový

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

December
Trenčín, Horné Sŕnie, Púchov

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

4 aktivity

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Zábavná pyrotechnika

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

Starší referent pyrotechnik Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Trenčíne – 2
Neboli.

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Snehulienka tak trochu inak

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

KRP-161/V-2009
Prevencia pred neţiaducimi javmi, ktoré môţu
negatívne
ovplyvniť
zdravý
vývin
dieťaťa.
Prostredníctvom rozprávky upozorniť deti na
závaţnosť témy „unesené, stratené a odídené deti“
Získanie dôvery v políciu.
Násilná kriminalita.
Deti predškolského veku a raného školského veku.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci (od roku 2008)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Február, marec, apríl, jún, október, november
Trenčín, Slávnica, Povaţany

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

8 prezentácií

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

100,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

100,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

DVD „Snehulienka tak trochu inak“
Malé upomienkové predmety

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

Prezídium Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru

Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne – 1
Neboli.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

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

Zo života kynológov
ORP-44/PP-2009

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

Eliminovanie závislostí, zniţovanie trestnej činnosti
súvisiacej s drogami ako i získanie si dôvery v políciu
u slušných ľudí.
Násilná kriminalita.
Ţiaci,
študenti,
návštevníci
a reštauračných zariadení.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

pohostinských

Pokračujúci
(od r. 2007)

5. Dĺžka 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)

Január – december.
Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto
nad Váhom, Myjava
85 akcií
Zniţovanie ponuky a dopytu po omamných
a psychotropných látkach za pomoci vycvičených psov.

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Ţiadne.

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

Odbor poriadkovej polície OR PZ v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent psovod Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Trenčíne – 7
Neboli.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Polícia nie je strašiak

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

ORP-469/VO-2009
Oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky.
Neučiť deti bezpečnému a zodpovednému správaniu sa
na cestách a mimo nich, nástrahy alkoholu a fajčenia.
Priblíţenie práce polície.

Ţiaci prvého stupňa
Deti materských škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2008)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Apríl – jún a september – december 2009
Okres Prievidza

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

4 aktivity
Deti vyuţívajú získané vedomosti o správaní sa
v cestnej premávke a na iných pre nich zaujímavých
miestach.

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

200,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

200,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Koberček
s vyobrazením
propagačné materiály

kriţovatiek,

značky,

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Skupina prevencie VO OR PZ v Prievidzi
Policajti
Okresného
dopravného
inšpektorátu
v Prievidzi
Odbor poriadkovej polície OR PZ v Prievidzi
Neboli.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Šikanovanie – „nedajme sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-115/VO-2009

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

Minimalizovať prejavy šikanovania na školách,
oboznámenie
ţiakov
s prejavmi
šikanovania
a spôsoboch ako sa proti takému javu brániť.
Rady deťom, ktoré sú šikanované.
Vysvetlenie skutkovej podstaty trestných činov, ktoré
môţu niektoré prejavy šikanovania napĺňať.
Násilná, majetková.
Ţiaci druhého stupňa základných škôl a študenti
stredných škôl
Pokračujúci
(od r. 2006)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január – jún a september – december
Okres Prievidza

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

17 besied
Eliminácia prejavov
a mládeţou.

šikanovania

medzi

deťmi

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Ţiadne.

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
v spolupráci
s príslušníkom
Mestskej
polície
v Prievidzi
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 1
Mestská polícia Prievidza

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Mám sa rád a preto dávam pozor

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-242/VO-2009

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

Oboznámenia sa s pravidlami cestnej premávky.
Naučiť deti bezpečnému a zodpovednému správaniu sa
na cestách aj mimo nich.
Zníţenie dopravnej nehodovosti.

Ţiaci druhého stupňa základných škôl.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2007)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január – december
Okres Prievidza

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

4 besedy spojené s ukáţkami dopravnej situácie
Deti vyuţívajú získané vedomosti v cestnej premávke.

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Príslušné zákony k danej téme, dopravné značky,
informačné materiály

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi
Policajti
Okresného
dopravného
inšpektorátu
v Prievidzi a v Partizánskom
Neboli.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Prečo povedať nie

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

ORP-162/VO-2009
Prevencia sociálno-patologických javov.
Preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti
drogovej závislosti.
Objasnenie rizík, trestná činnosť a moţné trestnoprávne dôsledky.
Násilná, majetková.
Ţiaci základných a stredných škôl
Ţiaci špeciálnych škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2007)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

február
Prievidza

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

1 beseda
Zniţovanie ponuky a dopytu
a psychotropných látkach.

po

omamných

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, DVD, propagačné materiály

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Referent špecialista skupiny prevencie OR PZ
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Hľadané deti

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

ORP-44/VO-2009
Prevencia pred neţiaducimi javmi, ktoré môţu
negatívne ovplyvniť zdravý vývin dieťaťa.
Upozorniť na závaţnosť témy „unesené, stratené
a odídené deti“.
Ponúknuť deťom stratégie a formy správania sa
v krízovej situácii.
Deti materských škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2008)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Október, november
Prievidza

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

5 prezentácií
Podporovať právo dieťaťa na bezpečné detstvo

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

200,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

200,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

DVD „Snehulienka tak trochu inak“

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

Prezídium Policajného zboru Bratislava
Prezídium Policajného zboru Bratislava
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 1
Regionálne kultúrne centrum Prievidza

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Rozhodni sa sám

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

ORP-329/VO-2009
Eliminácia uţívania drog a ich distribúcie v školských
zariadeniach.
Preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti
drogovej závislosti, objasnenie rizík a moţné trestno –
právne dôsledky.
Násilná, majetková.
Ţiaci základných a stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2007)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január - jún a september –december
Prievidza, Partizánske

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

21 besied
Zo strany škôl je o projekt záujem.

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, DVD,
protidrogový kufrík

propagačné

materiály,

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Skupina prevencie VO OR PZ v Prievidzi – 1
Psovodi OPP OR PZ v Prievidzi – 3
Regionálne kultúrne centrum Prievidza
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Prievidza.

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Kynológovia deťom

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

ORP-228/VO-2009
Oboznámiť s činnosťou polície prostredníctvom
kynologickej skupiny policajtov, ukáţky cvikov
poslušnosti,
zadrţania
páchateľa
hladké
a s protiútokom, prehliadka osoby a cviky s voľným
aportom.
Deti materských škôl
Ţiaci základných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci
(od r. 2007)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Apríl – september
Okres Prievidza a Partizánske

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

52 ukáţok
Deti sa ţivo zaujímajú o prácu policajných psov, majú
otázky a záujem o kontakt so sluţobnými psami

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Neboli pouţité.

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Kpt. Miroslav Lauko
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 6
Psovodi OPP OR PZ v Prievidzi – 6
Mestská polícia Prievidza

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Znalosti, postoje a správanie

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

ORP-217/VO-2009
Prevencia drogových závislostí
Násilná, majetková

Ţiaci druhého stupňa základných a niţších ročníkov
stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január, február, apríl, máj, november, december
Povaţská Bystrica, Púchov, Povaţská Teplá

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

18 interaktívnych besied
Poukázanie na dôsledky uţívania drogy

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Videokazeta, anketové listy, letáky.

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Referent s ÚOZ Obvodného oddelenia Pov. Bystrica –
1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Kriminalita a dôsledky

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

ORP-220/VO-2009
Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov
trestných činov detí a mládeţe
Násilná, majetková

Ţiaci 8. a 9. ročníkov základných a niţších ročníkov
stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Február, apríl, máj, október, november, december
Povaţská Bystrica, Púchov, Povaţská Teplá, Brvnište

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

21besied
Eliminácia trestnej činnosti mládeţe a zvyšovanie
právneho vedomia v oblasti práv a povinností

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon a poriadok , videokazeta

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Všetci sme ľudia

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

ORP-218/VO-2009
Eliminácia prejavov rasizmu a extrémizmu
Násilná

Ţiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov 1.
a 2. ročníkov stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január, február, marec, jún, november
Povaţská Bystrica, Púchov

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

11 interaktívnych besied
Dôleţitosť spoločenských vzťahov a tolerancie medzi
ľuďmi

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

0€

0€
0€

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

Letáky, odborná literatúra

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Úmysel a agresia

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-219/VO-2009

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

Prevencia šikanovania. Pomoc a rady obetiam
Násilná

Ţiaci druhého stupňa základných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Február, apríl, jún, október, november, december
Povaţská Bystrica, Púchov

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

9 besied
Eliminácia agresívneho správania sa ţiakov

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Anketové listy, materiály so záţitkovými aktivitami

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Nebezpečné chodníčky

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

ORP-221/VO-2009
Prevencia krádeţí a iných patologických prejavov detí
Majetková

Ţiaci niţších ročníkov základných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Január, marec, apríl, november
Povaţská Bystrica

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

12 besied
Eliminácia patologického správania sa detí , vrátane
drobných krádeţí

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Anketové listy, materiály so záţitkovými aktivitami

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Cieľom je bezpečnosť

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

ORP-311/VO-2009
Preventívne pôsobenie na nemotorových účastníkov
cestnej premávky.
Zníţenie dopravnej nehodovosti.

Deti i dospelí účastníci cestnej premávky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Marec, apríl, október, november
Okres Povaţská Bystrica, Púchov

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

18 akcií na cestách a 8 besied so zámerom poukázať na
dodrţiavanie
predpísaných
pravidiel
chodcov,
cyklistov a ostatných nemotorových účastníkov cestnej
premávky

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

200,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Dopravné značky, materiály na záţitkové aktivity,
reflexné prvky

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

14. Spoluorganizátori projektu

Prezídium Policajného zboru a
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
12 policajti z Obvodného oddelenia PZ Púchov
a Povaţská Bystrica a z Okresného dopravného
inšpektorátu v Pov. Bystrici
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Predvídaj riziká

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

ORP-908/VO-2009
Prevencia v oblasti obchodovania s ľuďmi
Násilná

Študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Marec, jún
Povaţská Bystrica, Púchov

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

9 interaktívnych besied
Zvyšovanie
odbornosti,
obchodovania s ľuďmi

eliminácia

prípadov

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon a poriadok, videokazeta

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Neboli.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

Práva a povinnosti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-906/VO-2009

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

Prevencia násilného správania sa ţiakov v škole
Násilná

Učitelia a rodičia detí základných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Apríl, november
Beluša, Brvnište, Lednické Rovne, Povaţská Teplá

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

4 stretnutia s pedagógmi a rodičmi
Poukázanie na najčastejšie sa vyskytujúce patologické
prejavy detí, ponuky spôsobu eliminácie podobných
prejavov

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Videokazeta, letáky

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
ZŠ Beluša, Brvnište, Lednické Rovne, Povaţská Teplá

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Zo života kynológov
ORP-907/VO-2009

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

Získanie dôvery detí a rodičov v políciu

Deti materských škôl
Deti niţších ročníkov základných škôl
Deti v letných táboroch
Pokračujúci

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Apríl, máj, jún, júl, august, september, október
Púchov, Povaţská Bystrica, Povaţská Teplá, Prečín

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

32 besied a ukáţok
Formou záţitkových aktivít, hier a rozprávok viesť deti
k správnym ţivotným postojom

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

200,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

200,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Malé prezenty, papier, odborné publikácie

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici

2.

... lebo je tu dobre

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

ORP-422/VO-2009
Odpoveď na projekt s medzinárodnou účasťou „Prečo
som na svete rád/a“ – protidrogová problematika
Násilná, prevencia závislostí

Ţiaci 2. stupňa základných škôl
Študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Marec, apríl
Povaţská Bystrica, Púchov

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

28 besied formou záţitkových aktivít
Zdôraznenie správneho postoja k ţivotu bez drog

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

0,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- €

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Videokazeta, anketové lístky, odborné publikácie

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pov. Bystrici
Mjr. Magdaléna Bursíková

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Pov. Bystrici – 1
Povaţské osvetové stredisko, PX Centrum, Mestský
úrad Púchov

