KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v NITRE

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre, OR PZ v Nitre, OR PZ v Leviciach,
OR PZ
v Komárne, OR PZ v Nových Zámkoch,
OR PZ v Topoľčanoch

2.

Správaj sa normálne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP a ORP podľa miestnej príslušnosti

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

-Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi
políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.
-Projekt
plní nielen informačnú
funkciu (poskytuje
informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch
a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.) ale
najmä preventívnu funkciu (napr. poskytuje konkrétne rady
deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať
určité záťaţové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 5. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
v rámci KR PZ v Nitre od šk. roku 2001/2002

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

šk. rok 2009/2010
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 46 škôl
s celkovým počtom 1236 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)

3 468,- €

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

3 468,- €
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 39

Policajným

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Nitre, OR PZ v Nitre, OR PZ v Leviciach,
OR PZ
v Komárne, OR PZ v Nových Zámkoch,
OR PZ v Topoľčanoch

2.

„Vieme, že...“

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP a ORP podľa miestnej príslušnosti

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

-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu 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. základných škôl
ţiaci 1. -2. roč. stredných škôl
ţiaci 1.-7. roč. gymnázií s osemročným štúdiom

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004

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

šk. rok 2009/2010
základné školy, stredné odborné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 5 škôl
s celkovým počtom 201 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,- € z rozpočtu MVSR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

745,- €
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
policajti sluţobne zaradení na OKaP KR PZ a skupine
prevencie OR PZ
- CPPPaP Nitra
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách

PROJEKT
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Zvyšovanie právneho vedomia

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

KRP-45/SV-2009
-oboznámiť deti a mládeţ s kriminalitou, ako
i s kriminalitou páchanou na nich samých
-zvýšenie právneho vedomia detí a mládeţe

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných škôl, stredných odborných škôl a
účilíšť

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005
počas trvania školského roku v príslušnom školskom
zariadení

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

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

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

133,84,- € z rozpočtu KR PZ

0,- €

133,84,- €
písacie potreby, farebný papier, trestný zákon, trestný
poriadok, reklamné predmety

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

KR PZ Nitra

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

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

2.

Polícia na stope

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-31/SV-2009

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

Budovanie dôvery detí k Policajnému zboru,
formovanie osobnosti a získanie bezpečnostných
návykov u detí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Deti materských škôl v Nitrianskom kraji

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2007

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

počas celého roku v materských školách

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

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

ROZPOČET
8. Vlastné náklady (finančné prostriedky
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

128,37 € z rozpočtu KR PZ
0,- €

128,37 €
pastelky, farebný papier, farby, modelovacia hmota

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

KR PZ Nitra

referentky – špecialistky OKaP KR PZ Nitra
Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

2.

LUMIPER

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-33/SV-2009

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

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2001

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

Priebeţne počas celého roka.

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

-predchádzať kriminalite, eliminácia poţívania
alkoholických nápojov mládeţou
-vykonaných 67 kontrol

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

Sluţobné motorové vozidlá, výstroj, výzbroj

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

KR PZ Nitra
Podľa rozsahu vykonávanej akcie /príslušníci OO PZ
OR PZ, preventisti v rámci KR PZ, pracovníci
ÚPSVaR pracovníci inšpektorátu práce/
Mestská polícia, inšpektorát
ÚPSVaR
Okresné riaditeľstvá PZ

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

2.

Poďte s nami do toho

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-43/SV-2009

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

-formou záţitkového učenia poukázať na zdravý ţivotný štýl,
na pozitívne priority v ţivote človeka, ako sa bezpečne
správať doma i na ulici a upozorniť na negatívne javy,
s ktorými sa ţiaci môţu stretnúť a ako sa pre nimi chrániť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci prvého stupňa Základnej školy Benkova v Nitre

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2007

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

šk. rok 2009/2010

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

-deti získajú základné informácie, čo je zdravý ţivotný štýl,
zdravie a čo má negatívny dopad na detský organizmus,
-záţitkovým učením sa formujú postoje a názory detí
-pomôcť pedagógom a deťom predchádzať sociálnopatologickým javom

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

487,90 € z rozpočtu KR PZ

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

487,90 €
farebný papier, pastelky, materiál s propagáciou zdravého
ţivotného štýlu

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

KR PZ Nitra

referentky – špecialistky OKaP KR PZ Nitra

Bez iných subjektov

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

2.

Správne sa rozhodnúť

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

KRP-46/SV-2009
Poskytnúť základné informácie v oblasti drogovej
problematiky, informovať o príčinách a následkoch
uţívania návykových látok

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

druhý stupeň ZŠ, Stredné odborné školy, SOU

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2005

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

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

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,- €

-

-

dataprojektor, notebook, trestný zákon, trestný poriadok

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

KR PZ Nitra

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referentky - špecialistky OKaP KR PZ Nitra

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Bezpečie pre seniorov
KRP-101/SV-2009
ORP-44/VO-2009
- prevencia viktimácie
zvyšovanie
informovanosti
seniorov
o kriminogénnych faktoroch a zvyšovanie právneho
vedomia

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

seniori

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2009

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

Zariadenie sociálnych sluţieb, domovy dôchodcov, Denné
centrá v rámci kraja počas celého roku

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

Viktimačná prevencia – seniori získavajú predstavu
o tom, ako sa správať, čo robiť ako sa nestať obeťami
TČ a čo robiť v prípade, ţe by sa obeťou stali.

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

289,88 € z rozpočtu KR PZ

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- €

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

289,88 €
letáky k uvedenej problematike, trestný zákon, trestný
poriadok

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

KR PZ Nitra

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referentky - špecialistky OKaP KR PZ Nitra
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Levice

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne

2.

Mládež bez drog

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-63/VO-2009

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

–

–

posilnenie zodpovednosti jedinca voči svojmu
zdraviu, upozorniť na riziká spojené s uţívaním
drog ako aj trestno-právnymi následkami,
eliminovať výskyt drog na školách a školských
zariadeniach
predchádzanie drogovej kriminality

5. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2006

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

počas školského roku
základné a stredné školy v okrese Komárno

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

Získanie základných informácií o rizikách spojených
s uţívaním drog a informácií o trestno-právnej
zodpovednosti. Vykonaných 16 preventívnych aktivít.

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

Videokazety:
„Skok do raja“-1 ks
„Sila osobnosti“-1 ks

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

OR PZ Komárno
policajti OR PZ v Komárne a referent špecialista
skupiny prevencie OR PZ Komárno
Poradensko-psychologické centrum v Komárne

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch

2.

Dopravná výchova trochu inak

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-7/DI-2009

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

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

6. Adresát projektu
(cieľová skupina)

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

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2005

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

počas školského roku, základné školy v okrese
Topoľčany

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

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

sluţobné motorové vozidlo, propagačný materiál

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

ODI OR PZ Topoľčany

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Policajti ODI OR PZ Topoľčany

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch

2.

Falošné vedomie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-90/VO-2009

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

-drogová problematika mládeţe
-eliminácia výskytu a uţívania drog a návykových
látok u študentov na školách v okrese

7. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Stredné odborné školy, SOU, základné školy v okrese
Topoľčany

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2005

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

počas školského roku na SOŠ, SOU, základných
školách v okrese Topoľčany

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

Eliminácia poţívania drog mladistvými.

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

Letáky s problematikou závislostí, trestný zákon,
trestný poriadok

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

OR PZ Topoľčany
Policajti OPP OR PZ Nitra, referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ Topoľčany
Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Veselý semafor

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-39/VO-2009

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

-budovanie dôvery medzi políciou a deťmi
- projekt má informačnú funkciu v oblasti dopravnej
výchovy. Orientovaný je na ovládanie teoretických
znalostí v oblasti dopravy

8. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Deti materských škôl v okrese Levice

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2009

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

počas celého roku v materských školách v okrese
Levice

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

Získanie znalostí v oblasti dopravnej výchovy, ako sa
správať na cestách aj mimo nich. Zapojených 7
materských škôl s celkovým počtom 132 detí.
Predchádzanie dopravnej nehodovosti a úrazom detí.

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

Makety dopravných značiek, schémy kriţovatiek

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

OR PZ Levice
Policajti ODI OR PZ Nitra, referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ Levice
Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Bezpečná cesta do školy

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

ORP-40/VO-2009
-budovanie dôvery medzi políciou a deťmi
- projekt má informačnú funkciu v oblasti dopravnej
výchovy. Orientovaný je na ovládanie teoretických
vedomostí v dopravnej problematike a praktických
znalostí jazdy bicyklom

9. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Deti základných škôl v okrese Levice

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2009

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

počas školského roku v základných školách v okrese
Levice
Získanie znalostí v oblasti dopravnej výchovy, ako sa
správať na cestách aj mimo nich. Zapojených 15
základných škôl s celkovým počtom 788 ţiakov.
Predchádzanie dopravnej nehodovosti s účasťou detí
a úrazom detí.

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

Makety dopravných značiek, schémy kriţovatiek,
fotodokumentácia, mapa povinného vybavenia bicykla

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

OR PZ Levice
Policajti ODI OR PZ Nitra, referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ Levice
Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Kamarát pes

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

ORP-41/VO-2009
-budovanie dôvery medzi políciou a deťmi
- projekt ma informačnú funkciu v oblasti sluţobnej
kynológie

10. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Prvý stupeň základných škôl v okrese Levice

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2009

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

počas školského roku v základných školách v okrese
Levice
Predchádzanie
sociálno-patologickým
javom
Zapojených 8 základných škôl s celkovým počtom 579
detí.

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

Kynologické pomôcky

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

OR PZ Levice

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Policajti OPP OR PZ Levice, referent špecialista VO
OR PZ Levice

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Zákon vo vrecku

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

ORP-42/VO-2009
-budovanie dôvery medzi políciou a verejnosťou,
Projekt má informačnú funkciu – zvyšovanie právneho
vedomia, predchádzanie sociálno-patologickým javom,
budovanie návykov bezpečného správania.

11. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Ţiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl v okrese
Levice

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2009

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

počas školského roku v základných školách v okrese
Levice
Zvyšovanie právneho vedomia, podávanie informácií
rozširuje tak sociálne, ako aj právne vedomie,
eliminácia kriminality detí a mládeţe. Zapojených 19
základných škôl s celkovým počtom 684 detí.

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 a priestupkový zákon, fotodokumentácia

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

OR PZ Levice

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Policajti ÚJKP a OPP OR PZ Levice
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Levice

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

2.

Závislosti inak

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

ORP-43/VO-2009
-budovanie dôvery medzi políciou a verejnosťou
- podanie informácií v oblasti látkových a nelátkových
závislostí, ako aj nadväznosť problematiky na trestnosť
-objasnenie rizík v prípade závislostí

12. Adresát projektu
(cieľová skupina)

Študenti stredných odborných škôl a učilíšť v okrese
Levice

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt od r. 2009

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

počas školského roku v stredných odborných školách
a učilištiach v okrese Levice
Eliminácia uţívania návykových látok a ich distribúcie
v školských zariadeniach. Predchádzanie trestnej
činnosti spojenej so závislosťami. Zapojených 8
stredných odborných škôl a účilíšť s celkovým počtom
208 študentov.

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

Priestory zúčastnených škôl.

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

OR PZ Levice

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Levice

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových
Zámkoch

2.

Správaj sa bezpečne na ceste

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

ORP-155/VO-2009
Eliminácia početnosti a následkov dopravných nehôd
Ovplyvniť konanie účastníkov cestnej premávky
s cieľom predchádzať vzniku kolíznych situácií
v cestnej premávke so zameraním na najzraniteľnejších
účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov.
Deti, školská mládeţ, seniori

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

pokračujúci projekt od r. 2009
Počas celého roku materské školy, základné školy,
stredné školy, domovy a kluby dôchodcov.

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

Osvojenie si základných pravidiel cestnej premávky,
zníţenie počtu dopravných nehôd a následkov pri
dopravných nehodách.

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

Priestory zúčastnených škôl a zariadení,
fotodokumentácia.

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

ODI OR PZ Nové Zámky
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Nové Zámky

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Policajti ODI OR PZ Nové Zámky
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Nové Zámky

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

