KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v ŽILINE

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

2.

Správaj sa normálne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-41/R-2009
Cieľom projektu bolo budovanie mostu dôvery medzi
políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.
Projekt plnil 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 záťaţové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.).
-

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 5. ročníkov ZŠ, resp. 6. ročníka špeciálnych ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
v rámci KR PZ v Ţiline od šk. roku 2000/2001

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

šk. rok 2008/2009, 2009/2010
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 92 škôl
s celkovým počtom 3479 ţiakov,
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia
- zvyšovanie odbornosti lektorov pre prácu s deťmi

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)

8 340,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

8 340,- €
pracovný zošit pre ţiakov, upomienkové predmety pre ţiakov

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
počet lektorov spolu 90

Policajným

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Vieme, že...

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-48/R-2009

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

-Cieľom projektu bol boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu ţivota.
-Projekt bol zameraný 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).

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

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 Ţiline 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 5 škôl
s celkovým počtom 172 ţiakov.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach.

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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

745,- €
metodická príručka pre učiteľov, doplnkový
a tréningový text pre ţiakov

učebný

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 sluţobne zaradení na OKaP KR PZ a na skupine
prevencie OR PZ
- krajská a okresné pedagogicko - psychologické poradne
v rámci Ţilinského kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Besedy na školách

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-40/R-2009

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

-Cieľom projektu bolo predchádzanie delikventného
správania, zniţovanie rizika stať sa obeťou trestného činu.
-Projekt bol zameraný na prevenciu kriminálneho správania
sa detí a mládeţe, na zvýšenie právneho vedomia detí
a mládeţe, formovanie postojov a hodnôt vzhľadom
k sociálno-patologickým javom vo vzťahu k zodpovednosti
za svoje zdravie, svoje konanie a svoju budúcnosť
prostredníctvom pravidelných stretnutí detí s policajtmi.
ţiaci 1. – 4. roč. základnej školy
ţiaci 5. – 9. roč. základnej školy
ţiaci 1. – 4. roč. stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci, realizovaný v rôznych formách uţ od roku 1997,
ako projekt od roku 2007

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

január – december 2009 (vrátane letných prázdnin)
základné školy, stredné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených cca 15.000
ţiakov ZŠ a stredných škôl.
-Riešenie sociálno - patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia v daných oblastiach,
formovanie postojov a hodnôt.

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)

800,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

800,- €
Letáky boli obstarané podľa finančných moţností, ako aj
tlačené na farebnej tlačiarni KR PZ v Ţiline. OKaP KR PZ v
Ţiline spracovalo vlastné prezentácie k témam obchodovania
s ľuďmi, drogovým závislostiam, extrémizmu, trestnoprávnej zodpovednosti mládeţe a iným. Prezentácie boli
premietané na besedách a prednáškach podľa poţiadaviek.

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

kpt. Ing. Marianna Marenčáková a kpt. Ing. Soňa Vinková,
preventistky OKaP KR PZ v Ţiline

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

preventisti OKaP KR PZ v Ţiline, preventisti OR PZ v kraji
a policajti všetkých útvarov KR PZ v Ţiline

14. Spoluorganizátori projektu

Krajská kniţnica v Ţiline, mestské
prevencie a pomoci Dafné o.z. v Ţiline

polície,

Centrum

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Ţiline – krajské kolo
OR PZ v Ţilinskom kraji – okresné kolá

2.

Jazda zručnosti na bicykli

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-54/R-2009

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

- pozitívne ovplyvniť bezpečnosť detí na cestách a zníţiť
nehodovosť detí
hravou formou podnietiť a zvýšiť záujem ţiakov
základných škôl o dopravnú výchovu
- preveriť ich teoretické a praktické znalosti z pravidiel
cestnej premávky a jazdy na bicykli
- zníţiť dopravnú nehodovosť detí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných škôl Ţilinského kraja – 4. aţ 6. ročník.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci – 9. ročník (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009).

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

okresné kolá: apríl, máj, jún 2009, okresné mestá,
krajské kolo: jún 2009, Ţilina
Do projektu bolo zapojených cca 300 ţiakov ZŠ. Jednalo sa
o dobre prepracovaný projekt, s ktorým má KR PZ v Ţiline
dlhoročné skúsenosti. Má mimoriadne pozitívny ohlas zo
základných škôl celého kraja.

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

160,-€

0,-€

160,-€
Bicykle, prilby, dopravné značky, prekáţky – zakúpené
v roku 2004, kriedy, farebný sprej, testy, diplomy, poháre,
vecné ceny.

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

KDI KR PZ v Ţiline – kpt. Ing. Veronika Hoštáková.
Základ projektu tvorí projekt MŠ SR „Na bicykli bezpečne“ –
v Ţilinskom kraji nebol realizovaný. KDI tento projekt
upravil a rozšíril a realizuje ho od roku 2001 pod názvom
„Jazda zručnosti na bicykli“.
Okresné kolá – policajti ODI a preventista OR PZ daného
okresu, krajské kolo – policajti KDI a 2 preventistky KR PZ
v Ţiline.
Rescue systém Slovakia, Ţilina
Krajský školský úrad v Ţiline
Centrá voľného času v danom okrese

PROJEKT
KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečne do cieľa

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-45/R-2009

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- Cieľom projektu bolo predchádzať rizikovému správaniu sa
v cestnej premávke, delikventnému správaniu a zniţovanie rizika
stať sa obeťou dopravnej nehody, trestného činu a páchateľom
trestného činu.
- Projekt bol zameraný na prevenciu kriminálneho správania sa detí
a mládeţe, na zvýšenie právneho vedomia detí a mládeţe,
formovanie
postojov
a hodnôt
vzhľadom
k sociálnopatologickým javom vo vzťahu k zodpovednosti za svoje
zdravie, svoje konanie a svoju budúcnosť prostredníctvom
pravidelných stretnutí detí s policajtmi.
deti materských škôl
ţiaci 1. – 4. roč. základnej školy
ţiaci 5. – 9. roč. základnej školy
ţiaci stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci – 2. ročník (2008, 2009)

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

január - december 2009

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

-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených cca 1100 detí
MŠ, ţiakov ZŠ a študentov SŠ.
-Zníţenie dopravnej nehodovosti detí a mládeţe, zníţenie
delikventného správania sa v cestnej premávke.

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,-€
Letáky boli obstarané podľa finančných moţností, ako aj tlačené na
farebnej tlačiarni KR PZ v Ţiline. OKaP KR PZ v Ţiline má
k dispozícii prezentáciu k dopravnej výchove „Mladý záchranár“ od
Rescue Team Slovakia a VHS kazetu k dopravnej výchove z PPZ.
Prezentácia a film boli premietané na besedách a prednáškach podľa
poţiadaviek.

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

kpt. Ing. Marianna Marenčáková a kpt. Ing. Soňa Vinková,
preventistky OKaP KR PZ v Ţiline, npor. Oľga Chovancová,
KDCD KDI KR PZ v Ţiline
preventisti OKaP KR PZ v Ţiline, policajtka KDCD KR PZ
v Ţiline, preventisti OR PZ v kraji
Rescue Team Slovakia

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Automobil nie je výklad

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-122/R-2009
zníţenie počtu, prípadne zamedzenie krádeţí vecí
z motorových vozidiel.
Projekt bol zameraný na krádeţe vlámaním do parkujúcich
motorových vozidiel na uliciach sídlisk, na nestráţených
parkoviskách alebo na iných voľných priestranstvách.
-

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

Vodiči motorových vozidiel, ktorí pri parkovaní nechávajú
veci v zaparkovanom motorovom vozidle, najmä fotoaparáty,
kamery, autorádiá, tašky, kufríky, nákupy, šatstvo, koţené
veci a iné rozličné predmety, ktoré lákajú príleţitostných
zlodejov.

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

pokračujúci od roku 2001 na OR PZ v Ţiline, od roku 2005
realizovaný v rámci celého Ţilinského kraja

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

január - december
v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

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

Zníţenie nápadu trestnej činnosti krádeţí vlámaním do
motorových vozidiel.

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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €
Letáky boli tlačené na farebnej tlačiarni KR PZ v Ţiline.

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

Odborný garant a zároveň autor projektu - prof. Ing. Anton
Tallo, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

preventisti a hovorcovia OKaP KR PZ v Ţiline, policajtka
KDCD KDI KR PZ v Ţiline, preventisti OR PZ v kraji,
policajti poriadkovej a dopravnej polície OR PZ v kraji

14. Spoluorganizátori projektu

Krajská kniţnica v Ţiline a iní

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

2.

Chodec nemá vždy prednosť!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-122-2/R-2009

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

- Cieľom projektu bolo predchádzať rizikovému správaniu sa,
zniţovanie rizika stať sa obeťou dopravnej nehody a
trestného činu a páchateľom trestného činu (napr.
ublíţenie na zdraví).
- Projekt bol zameraný na zvýšenie informovanosti o rizikách
a pravidlách CP, právneho vedomia širokej verejnosti
k zodpovednosti za svoje a cudzie zdravie a majetok
prostredníctvom rôznych preventívnych akcií cielene
zameraných na chodcov, vodičov a obce.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

široká verejnosť (chodci, vodiči, obce)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

apríl aţ december 2009
v pôsobnosti KR PZ v Ţiline
Zníţenie dopravnej nehodovosti, zníţenie priestupkov na
úseku
bezpečnosti
v cestnej
premávke
a zvýšenie
informovanosti o uvedených témach v rámci nového cestného
zákona.

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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €
Letáky boli tlačené na farebnej tlačiarni KR PZ v Ţiline.
OKaP KR PZ v Ţiline spracovalo letáky na rôzne témy –
povinnosti chodcov, povinnosti vodičov, rady cyklistom
a rady korčuliarom.

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

kpt. Ing. Marianna Marenčáková, kpt. Ing. Soňa Vinková,
preventistky OKaP KR PZ v Ţiline, npor. Oľga Chovancová,
KDCD KDI KR PZ v Ţiline

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

preventisti OKaP KR PZ v Ţiline, preventisti OR PZ v kraji
a policajti všetkých útvarov KR PZ v Ţiline

14. Spoluorganizátori projektu

-

PROJEKT
OR PZ v Ţiline, KR PZ v Ţiline

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

Poradensko-informačné
v Žiline

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

centrum

Policajného

zboru

Rozkaz riaditeľa KR PZ v Ţiline č. 49/2001 o zriadení PIC
PZ a štatútu pod č.p.: KRP-675-1/VO-2001
- Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti
a zaangaţovanosti verejnosti do preventívnych projektov
KR PZ v Ţiline
prostredníctvom plnenia úloh
v oblastiach informačnej, poradensko - konzultačnej,
propagačnej, výchovy a vzdelávania.
- Projekt mal široký záber od majetkovej, cez násilnú,
mravnostnú
kriminalitu,
drogovú
kriminalitu,
obchodovanie s ľuďmi a v rámci uvedených oblastí aj
ďalšie témy – úlohy PZ, trestnoprávna zodpovednosť
mládeţe, výchovné problémy na školách a iné.
Široká verejnosť, deti a mládeţ, materské, základné a stredné
školy, internáty, organizácie zaoberajúce sa ochranou
majetku, poisťovne, PPP, KPP, občianske zdruţenia a mnohí
ďalší.
Pokračujúci od 2001.
1 aţ 12
pôsobnosť OR PZ v Ţiline, KR PZ v Ţiline
Zvýšenie dôveryhodnosti PZ a vnímanie PZ ako sluţby
verejnosti, zvýšenie informovanosti verejnosti a participácia
občanov na realizácii preventívnych projektov ako aj na
vlastnej ochrane (majetok, zdravie, ţivot).

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

535,- €

0,- €
535,- €
Boli vyuţívané letáky obstarané v predchádzajúcich rokoch,
ako aj v roku 2009. Ďalej boli tlačené materiály na farebnej
tlačiarni KR PZ v Ţiline. Vyuţívanie PC, projektora
a rôznych didaktických pomôcok pri besedách, prednáškach,
súťaţiach a diskusiách.

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

Odborný garant a autor projektu – kancelária prezidenta
Policajného zboru
2 preventisti OKaP KR PZ v Ţiline, hovorca KR PZ v Ţiline.
Ţilinská kniţnica, o. z. Dafné – Únia centier prevencie a
pomoci

PROJEKT
KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Bezpečnosť detí na ceste

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-432/R-2009

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

- Cieľom projektu bolo predchádzať dopravným nehodám detí
súvisiacich s porušovaním dopravných pravidiel v cestnej
premávke, so zníţenou viditeľnosťou v jesenných a zimných
mesiacoch, prehĺbenie spolupráce medzi políciou, školou
a rodičmi, budovanie dôvery detí v políciu a budovanie nového
imidţu polície v očiach širokej verejnosti..
- Projekt bol zameraný na prevenciu kriminálneho správania sa detí
a mládeţe, na zvýšenie právneho vedomia detí a mládeţe,
formovanie
postojov
a hodnôt
vzhľadom
k sociálnopatologickým javom vo vzťahu k zodpovednosti za svoje
zdravie, svoje konanie a svoju budúcnosť prostredníctvom
pravidelných stretnutí detí s policajtmi.

I. fáza – ţiaci 6. ročníkov základných škôl – hľadanie
dobrovoľníkov,
II. fáza – vyškolenie dobrovoľníkov,
III. fáza – prednášky dobrovoľníkov pod dohľadom
policajtov pre ţiakov 1. – 6. ročníkov domovských ZŠ
k dopravnej výchove a pravidlám CP.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový – 1. ročník (2009)

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

september - december 2009
v teritóriu Ţilinského okresu
-V rámci projektu bolo oslovených 5 základných škôl.
Projekt bol v roku 2009 v I. fáze.
-Zníţenie dopravnej nehodovosti detí a mládeţe, zníţenie
delikventného správania sa v cestnej premávke.

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,-€
-

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

kpt. Ing. Marianna Marenčáková a kpt. Ing. Soňa Vinková,
preventistky OKaP KR PZ v Ţiline, npor. Oľga Chovancová,
KDCD KDI KR PZ v Ţiline
preventisti OKaP KR PZ v Ţiline, policajtka KDCD KR PZ
v Ţiline

PROJEKT
všetky útvary KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Vodiči – uvedomujete si hodnotu ľudského života ?

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-348/R-2009

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

- Cieľom projektu bola prevýchova vodičov motorových
vozidiel s poukázaním na najzávaţnejšie porušenia
dopravných predpisov a dosiahnutie ich rešpektovania,
a tým aj ovplyvnenie celkovej dopravnej nehodovosti a jej
následkov.
- Projekt bol zameraný na prevenciu kriminálneho správania
vodičov a účastníkov CP.
- vodiči motorových a nemotorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový – 1. ročník (2009)

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

júl, august 2009
v teritóriu Ţilinského kraja
-V rámci projektu bolo oslovených cca 5.000 vodičov
motorových vozidiel
-Zníţenie dopravnej nehodovosti a zníţenie delikventného
správania sa v cestnej premávke.

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,-€

1 500,- €
1 500,- €

Minerálne vody a tlač propagačných materiálov boli
zabezpečené z f.p. subjektov podporujúcich KR PZ v Ţiline
a podnikateľských subjektov podporujúcich daný projekt.

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

mjr. Mgr. Jana Balogová OKaP KR PZ v Ţiline, kpt. Ing.
Peter Olejár KDI KR PZ v Ţiline

preventisti v rámci útvarov KR PZ v Ţiline, policajtka KDCD
KR PZ v Ţiline, policajti ODI v Ţilinskom kraji
Kofola a.s. Rajecká Lesná 1

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

S Martinom na ceste
KRP-214-24/R-2009

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

- Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti detí v CP,
naučiť ich základné pravidlá, ako sa na cestách a uliciach
správať a predchádzať dopravným úrazom.
- Projekt bol zameraný na dodrţiavanie povinností
účastníkmi CP.

- ţiaci základných škôl

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

nový – 1. ročník (2009)

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

september - december 2009
v teritóriu Ţilinského kraja
-V rámci projektu boli oslovené deti základných škôl.
-Zníţenie dopravnej nehodovosti a zníţenie delikventného
správania sa 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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €
DVD – virtuálne dopravné ihrisko bolo zabezpečené OKaP
PPZ a bolo rozposlané na OR PZ v Ţilinskom kraji.

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

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

preventisti OKaP KR PZ v Ţiline a OR PZ v kraji

Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Aby deti nezomierali – zníženie detskej úrazovosti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-214-37/R-2009

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

- Cieľom projektu bolo upozorniť deti na riziká spojené
s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní zásad premávky
na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní
mimo vyznačených priechodov pre chodcov.
- Projekt bol zameraný na dodrţiavanie povinností
účastníkmi CP.
- ţiaci prichádzajúci a odchádzajúci zo školy na
vytipovaných priechodoch pre chodcov na vybraných ZŠ

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

pokračujúci

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

5. 11. 2009
v teritóriu Ţilinského kraja
-V rámci projektu bolo oslovených cca 1.940 detí zákadných
škôl.
-Zníţenie dopravnej nehodovosti a zníţenie delikventného
správania sa 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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €
Reflexné prívesky – smajlíky zabezpečil OKaP PPZ a boli
rozdávané deťom počas realizácie projektu.

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

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

pracovníci ODI OR PZ v kraji, preventisti OKaP KR PZ
v Ţiline, policajtka KDCD KDI KR PZ v Ţiline
Detský fond Slovenskej republiky

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Pozor na falošné EURO

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-122-1/R-2009
ochrana širokej verejnosti pred falošnými EURO bankovkami a
mincami.
Projekt je zameraný na zvýšenie právneho vedomia širokej verejnosti
o falšovaní, pozmeňovaní a neoprávnenej výrobe peňazí, o právnych
dôsledkoch prechovávania a uvádzania falošných peňazí do obehu.
Projekt je zameraný na formovanie postojov k tomuto javu a na
informácie týkajúce sa ochranných prvkov meny EURO. Realizácia
projektu je predovšetkým formou názorných ukáţok a následných
diskusií v obchodných centrách, na školách a inde podľa poţiadaviek
s moţnosťou vyskúšať si pravosť bankoviek priamo na mieste Cashtesterom a UV-lampou.
-

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Široká verejnosť.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový projekt realizovaný v rámci celého Ţilinského
kraja

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

január – december 2009
v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

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

Zníţenie nápadu trestnej činnosti uvádzania
falšovaných peňazí do obehu, rozpoznanie a zachytenie
falšovaných peňazí v obehu.

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)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- €
Letáky obstarané podľa finančných moţností a tlačené na
farebnej tlačiarni KR PZ v Ţiline. OKaP KR PZ v Ţiline
spracovalo vlastnú prezentáciu k danej téme.

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

kpt. Ing. Marianna Marenčáková a kpt. Ing. Soňa Vinková,
preventistky OKaP KR PZ v Ţiline

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

policajti zodpovední za problematiku EURO meny OKP
ÚJKP útvarov KR PZ v Ţiline, preventisti a hovorcovia
OKaP KR PZ v Ţiline, preventisti OR PZ v kraji

14. Spoluorganizátori projektu

obchodné centrá, Krajská kniţnica v Ţiline a iní

PROJEKT
útvary v pôsobnosti KR PZ v Ţiline

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Pomaly ďalej zájdeš!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-214-5/R-2009

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

- Cieľom projektu bolo riešenie problémov bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
- Projekt bol zameraný na dodrţiavanie povinností
účastníkmi CP.
- vodiči osobných motorových vozidiel, ktorí boli na ODI
v kraji zaevidovať vozidlo

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

nový – 1. ročník (2009)

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

jún - november 2009
v teritóriu Ţilinského kraja
-V rámci projektu bolo oslovených cca 11.500 majiteľov
osobných motorových vozidiel.
-Zníţenie dopravnej nehodovosti a zníţenie delikventného
správania sa v cestnej premávke.

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)

0,-€

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

0,- €
Mapy Slovenskej republiky s odporúčaniami Policajného
zboru týkajúcimi sa dopravy boli rozdávané stránkam
všetkých ODE OR PZ v Ţilinskom kraji, ktoré si prišli
zaevidovať osobné motorové vozidlo.

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

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

pracovníci ODE OR PZ v kraji, preventisti OKaP KR PZ v
Ţiline
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

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

OR PZ Čadca

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Deti materských a základných škôl

Polícia deťom na OR PZ v Čadci
Č.p.:ORP-382/VO-2009
- prevencia – dôleţité rady deťom
- letáky s uvedenou tematikou
- formovanie postojov a hodnôt smerujúcich k ochrane
ţivota, zdravia a majetku

Pokračujúci od r. 2005
1 aţ 12
v pôsobnosti policajného okresu Čadca
Prostredníctvom prednášok a besied na školách a miestach
konania
iných
preventívnych
aktivít
viesť
deti
k zodpovednosti za svoje zdravie a za svoje konanie a
správanie.

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,-€
letáky zabezpečené cestou KR PZ v Ţiline

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

Odborný garant a autor projektu: kpt. JUDr. Janka Durajová,
preventistka OR PZ v Čadci
Referent špecialista VO OR PZ v Čadci
KR PZ v Ţiline

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Ţiline

2.

Pozor deti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-130/R-2007

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

Primárna prevencia vzniku dopravnej nehodovosti detí.

Umiestnenie propagačných vysoko reflexnýxh tabulí pred
prechody ku školám v mestách a obciach Oravy.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Pokračujúci - 2007, 2008, 2009

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

Mestá a obce Oravy – január - december 2009

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

Zníţená dopravná nehodovosť detí.

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

0- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

0,- €
-

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

Garant- KR PZ Ţilina
Autor projektu – pplk. Mgr. Anna Vojvodová, preventistka
OR PZ Dolný Kubín
Preventistka OR PZ Dolný Kubín – pplk.Mgr. Anna
Vojvodová
Firma Michelin – Paríţ, Francúzsko
Krajské riaditeľstvo PZ v Ţiline
Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne

PROJEKT
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Trestno-právna zodpovednosť

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-555-3/VO-2009

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

-

cyklus prednášok, besied, videoprojekcií v rámci
systematického vzdelávania v oblasti majetkovej,
násilnej, drogovej a ekonomickej prevencie s cieľom
zvyšovania právneho vedomia občanov SR.

Deti materských, základných a stredných škôl, rodičia,
pedagógovia, seniori v policajnom okrese Dolný Kubín.

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

Dlhodobý projekt od roku 2001 – cyklické vzdelávanie detí,
mládeţe, dospelých a seniorov v policajnom okrese Dolný
Kubín.

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

Január – december 2009

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

Zvýšenie právneho vedomia detí, mládeţe, rodičov,
pedagógov
a seniorov
a tým
zníţenie
kriminality
v policajnom okrese Dolný Kubín.

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-€

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

0,-€
Priestory na prednášky a besedy poskytli školy, obce, kluby.
Letáky a propagačný materiál zabezpečilo KR PZ v Ţiline.

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

pplk. Mgr. Anna Vojvodová, preventistka OR PZ v Dolnom
Kubíne
Preventistky OR PZ Dolný Kubín, KR PZ v Ţiline
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, HaZZ Dolný
Kubín, SČK Dolný Kubín, MŠ, ZŠ, Obecné a okresné úrady
v policajnom okrese Dolný Kubín, Občianske zdruţenie
Edukos, Domy detí a mládeţe, detské psychologické
poradne.

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

OR PZ v Dolnom Kubíne

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Ţiaci základných škôl v meste Dolný Kubín – 5. aţ 6. ročník.

Bicyklová škola
ORP-555-4/VO-2009
- Cieľom projektu bolo pozitívne ovplyvniť bezpečnosť detí
na cestách a zníţiť nehodovosť detí. Hravou formou
podnietiť a zvýšiť záujem ţiakov základných škôl o dopravnú
výchovu. Preveriť ich teoretické a praktické znalosti
z pravidiel cestnej premávky a jazdy na bicykli. Zníţiť
dopravnú nehodovosť detí.

Pokračujúci projekt –
pokračovania v r. 2009

2.

ročník

2009

s prekladom

Dopravné ihrisko pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
Projekt absolvovalo 250 ţiakov ZŠ. Súčasťou teoretickej
výuky pravidiel cestnej premávky bol praktický výcvik na
dopravnom ihrisku, testy k získaniu prehľadu o vedomostiach
detí a slávnostné odovzdanie preukazov cyklistov kaţdému
úspešnému absolventovi projektu.

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,- €
Zhotovenie ihriska, bicykle, prilby, dopravné značky,
preukazy cyklistov, testy, diplomy.

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

ODI 0R PZ v Dolnom Kubíne – mjr. Ing. Jozef Tabačák.
MP - MÚ D.Kubín - Mgr. Leonard Bobček
4 policajti ODI OR PZ v Dolnom Kubíne a 4 mestskí
policajti MP v Dolnom Kubíne
Mestská polícia v Dolnom Kubíne
OR PZ v Dolnom Kubíne
Centrum voľného času Domček v D.Kubíne

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

OR PZ Dolný Kubín

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

25 preddelikventných študentov SŠ z okresu Dolný Kubín

Stojím pevne na zemi
ORP-555-2/VO-2009
Ucelenými
vzdelávacími
a tréningovými
aktivitami
a záţitkového učenia pre preddelikventnú a ohrozenú mládeţ
z regiónu oboznámiť cieľovú skupinu s trestno-právnymi
následkami protispoločenského konania, zvýšiť právne
vedomie, poskytnúť pozitívne a aktívne formy sebarealizácie
v zmysle zdravého ţivotného štýlu a napomôcť k pozitívnej
hodnotovej orientácii.
Projekt bol zameraný na všetky druhy kriminality.

Pokračujúci projekt – cyklické vzdelávanie mládeţe so
sklonom k delikvencii.
Október - december 2009
Získanie zručností a ţivotných kompetencií, moţností
aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času, hodnotová
orientácia a zvýšenie právneho vedomia cieľovej skupiny.

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. 11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- Sk

0,- €
0,- €
Boli vyuţívané letáky obstarané v rámci projektu.
Vyuţívanie PC, projektora, opticko-elektronickej strelnice
a rôznych didaktických pomôcok pri vzdelávaní a diskusiách.

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

pplk. Mgr. Anna Vojvodová, preventistka OR PZ D.Kubín
PhDr. Miroslav Ţabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho
strediska v DK
1 preventista OR PZ v Dolnom Kubíne, 2 preventisti OKaP
KR PZ v Ţiline, policajtka KDCD KDI KR PZ v Ţiline
-Oravské kultúrne stredisko D.Kubín,
v Námestove, OR PZ v Dolnom Kubíne

Okresný

súd

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

OR PZ Dolný Kubín

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

20 preddelikventných účastníkov vo veku 13-15 rokov
z radov neorganizovanej mládeţe zo sídliska Medvedzie
v Tvrdošíne.
Nový projekt – cyklické vzdelávanie mládeţe so sklonom
k delikvencii.

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)

Ži naplno a bez problémov !
ORP-555-1/VO-2009
Ucelenými
vzdelávacími
a tréningovými
aktivitami
a záţitkového učenia pre preddelikventnú a ohrozenú mládeţ
z regiónu oboznámiť cieľovú skupinu s trestno-právnymi
následkami protispoločenského konania, zvýšiť právne
vedomie, poskytnúť pozitívne a aktívne formy sebarealizácie
v zmysle zdravého ţivotného štýlu a napomôcť k pozitívnej
hodnotovej orientácii.
Projekt bol zameraný na všetky druhy kriminality, najmä
drogovej, násilnej a ekonomickej.

September - November 2009
Získanie zručností a ţivotných kompetencií, moţností
aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času, hodnotová
orientácia a zvýšenie právneho vedomia cieľovej skupiny.

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)
12. 11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- Sk

0,- €
0,- €
Boli vyuţívané letáky obstarané v rámci projektu.
Vyuţívanie PC, projektora, opticko-elektronickej strelnice
a rôznych didaktických pomôcok pri vzdelávaní a diskusiách.

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

pplk. Mgr. Anna Vojvodová, preventistka OR PZ D.Kubín
Bc. Anton Michalica, o.z. Misia mladých DK
1 preventista OR PZ v Dolnom Kubíne, 2 preventisti OKaP
KR PZ v Ţiline, policajtka KDCD KDI KR PZ v Ţiline
- OR PZ v Dolnom Kubíne

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

OR PZ Dolný Kubín

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Ţiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Rabča

Tri dni života bez drogy
ORP-555-5/VO-2009
- Cieľom projektu bolo poukázať na negatívnu stránku
uţívania drog ako takých, preferovať zdravý ţivotný štýl
a učiť riešiť problémy inou cestou.
- Projekt bol zameraný na prevenciu drogovej kriminality.

Pokračujúci projekt (2007, 2008, 2009)
Základná škola v Rabči
Preventívno – výchovný prínos.

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)
13. 11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- Sk

0,- €
0,- €
Letáky, pouţitie obrazových a zvukových záznamov.

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

pplk.Mgr. Anna Vojvodová, preventistka OR PZ v Dolnom
Kubíne
riaditeľ ZŠ Rabča
Referent špecialista vnútorného odboru OR PZ v Dolnom
Kubíne
-ZŠ Rabča
-OR PZ Dolný Kubín

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

OR PZ v Ruţomberku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Ţiaci prvého stupňa základných škôl.

Deti ako účastníci cestnej premávky
ORP-98/VO-2009
- Cieľom projektu bolo prispieť k správnemu a bezpečnému
správaniu sa detí v cestnej premávke.
- Zníţenie dopravnej nehodovosti na cestách.

Pokračujúci z r. 2007
priebeţne počas roka
Oboznámiť deti so základnými pravidlami cestnej premávky
so zameraním na chodca a bicyklistu. Poznať dopravné
značky, technické vybavenie bicykla a overiť zručnosť pri
jazde na bicykli. Výučba prebiehala na detskom dopravnom
ihrisku.

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. 11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,- Sk

0,- Sk

0,- Sk
Boli vyuţívané letáky a dopravné značky zabezpečené cestou
KR PZ Ţilina.

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

npor. Ing. Gabriela Tkáčová, preventistka OR PZ v
Ruţomberku

Referent špecialista
v Ruţomberku
MsP Ruţomberok

skupiny

prevencie

VO

OR

PZ

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

OR PZ v Ruţomberku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Občania mesta Ruţomberok.

Bezpečný domov
ORP-125-13/VO-2009
- Cieľom projektu bola osveta občanov smerujúca k zníţeniu
nápadu trestnej činnosti.
- Prevencia pred krádeţami vlámaním do bytov a rodinných
domov.

Pokračujúci z. r. 2005
Priebeţne počas roka 2009, vestibul OR PZ + nástenka
Počas vybavovania dokladov mali moţnosť získať informácie
smerujúce k zníţeniu nápadu danej trestnej činnosti.

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,-€
Letáky s uvedenou tematikou zabezpečilo KR PZ v Ţiline.

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

npor. Ing. Gabriela Tkáčová, preventistka OR PZ v
Ruţomberku
Referent špecialista
v Ruţomberku
KR PZ v Ţiline

skupiny

prevencie

VO

OR

PZ

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

OR PZ v Ruţomberku

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)
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)

Ţiaci základných škôl.

Polícia deťom
ORP-125-14/VO-2009
- Cieľom projektu bola osveta detí smerujúca k ochrane ich
zdravia a majetku.
- Kriminalita vo všeobecnosti - dôleţité rady deťom.

Pokračujúci z. r. 2005
Priebeţne počas roka 2009, vestibul OR PZ + nástenka
Prednášky v školách a miesta konania iných preventívnych
aktivít.

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,-€
Letáky s uvedenou tematikou zabezpečilo KR PZ v Ţiline.

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

npor. Ing. Gabriela Tkáčová, preventistka OR PZ v
Ruţomberku
Referent špecialista
v Ruţomberku
KR PZ v Ţiline

skupiny

prevencie

VO

OR

PZ

