KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v BANSKEJ BYSTRICI

1

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Banskej Bystrici

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 Banskej Bystrici od šk. roku 2002/2003

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

šk. rok 2008/2009
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 41 škôl, 50
tried s celkovým počtom 1143 ţiakov
- predchádzanie sociálno-patologických javov detí a mládeţe
a zvyšovanie ich právneho vedomia.

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)

150 000,-Sk - rozpočet MV SR

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,-

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

150 000,-Sk
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

Policajným

- vyškolení príslušníci PZ (36) a mestských polícií (3)– spolu
39
-SOŠ PZ v Bratislave
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Banskej Bystrici

2.

Vieme, že...

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP, ORP podľa miestnej príslušnosti

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

-Cieľom projektu je boj proti zlu, násiliu, závislostiam,
predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu 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

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

pokračujúci od roku 2004
v rámci KR PZ v Banskej Bystrici realizovaný od septembra
2006

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

šk. rok 2008/2009
základné školy, stredné školy
-V rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 21 škôl
s celkovým počtom 1102 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)
9. Prostriedky získané z iných
zdrojov
10. Celkové náklady
(súčet 8+9)
11. Materiálno-technické zabezpečenie

0,-Sk

100 225-Sk - Nadácia Slovenskej sporiteľne
25 670,- Sk- Rada vlády pre prevenciu kriminality SR
125 895-Sk
- vstupné a výstupné testy pre ţiakov, metodická príručka pre
učiteľov, doplnkový učebný a tréningový text pre ţiakov
a pracovný list pre ţiakov
- psycho-sociálny výcvik pre lektorov projektu

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

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc, Mgr. Mário Lenárt
policajti sluţobne zaradení na OOaP VO KR PZ a skupine
prevencie OR PZ
- krajská a okresné pedagogicko - psychologické poradne
v rámci Banskobystrického kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Banskej Bystrici

2.

Policajt môj kamarát- krajské kolo

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-10KOP-2008

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

– podpora rozvoja právneho vedomia, zniţovanie
trestnej činnosti detí a mládeţe, zniţovanie rizika
stať sa obeťou tr. činu, zniţovanie nehodovosti detí
– TČ, drogy, dopravná výchova

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3.a 4.,6. a 7. ročníka ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

jún 2008

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

zníţenie nápadu trestnej činnosti páchanej mládeţou
a na mládeţi, viktimačná prevencia, aktívne vyuţívanie
voľného času, zvýšenie dôvery v PZ

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

80 000,- Sk – finančné prostriedky, resp. predmety
prerozdelené na všetky OR PZ zapojené do projektu

9. Prostriedky získané z iných
Zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

80 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné predmety, ceny pre víťazné druţstvá

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

12/1 - referent špecialista oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ: por. Mgr. Jana Vrbická
12/2 – OR PZ Banská Bystrica

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ

15. Spoluorganizátori projektu

Centrum voľného času v Banskej Bystrici, Havranské 9
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Banskej Bystrici

2.

Som veľký, ale ešte nie dospelý

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

–

zvyšovanie
právneho
vedomia
mládeţe,
upozorňovanie mládeţe na riziká zamestnania
v zahraničí, kriminalita mládeţe
– drogy, trestná činnosť mládeţe – násilná, majetková
trestná činnosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
rok 2008, miesto: stredné školy v meste Banská
Bystrica

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

Zníţenie nápadu trestnej činnosti páchanej mládeţou
a na mládeţi, viktimačná prevencia, zvýšenie
dôveryhodnosti v PZ

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

25 000,- Sk vyčlenených z finančných prostriedkov
určených na preventívne aktivity

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

25 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné materiály

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

referent špecialista oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ: kpt. Mgr. Vladimír Húšťava
- KR PZ v Banskej Bystrici
-

referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ - dvaja
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Banskej Bystrici

2.

Pomaly ďalej zájdeš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-11/KOP-2008

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

- zníţenie nápadu dopravných nehôd
- cestná doprava

vodiči motorových vozidiel

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

nový

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

február – október 2008
kraj Banská Bystrica

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

zníţenie nápadu dopravných nehôd

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk
propagačné materiály – informačné letáky a vône do
motorových vozidiel dodané z PPZ

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

referent špecialista oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ: kpt. Mgr. Vladimír Húšťava
- PPZ Bratislava
-

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ

14. Spoluorganizátori projektu

Česká poisťovňa Slovensko
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Banskej Bystrici

2.

Prevencia pred problémovým správaním

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-16/KOP-2008

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

-

zamedzenie
dochádzky
- záškoláctvo

vymeškávania

povinnej

školskej

ţiaci povinnej školskej dochádzky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

nový

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

január – december 2008
mesto Banská Bystrica

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

zníţenie záškoláctva v meste Banská Bystrica

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

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

referent špecialista oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ: por. Mgr. Jana Vrbická
- npor. PhDr. Petra Babulicová, por. Mgr. Jana
Vrbická
referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ, policajti PMJ
-

Mesto Banská Bystrica, MsP Banská Bystrica
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Banskej Bystrici

2.

Policajt môj kamarát – okresné kolo

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-126/VO-2008

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

výchovno-vzdelávací projekt preventívneho
charakteru pre ţiakov základných škôl v okrese
Banská Bystrica
- TČ, drogy, dopravná výchova
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3.a 4., 6. a 7. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

október 2007 – jún 2008 okres Banská Bystrica

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

zníţenie nápadu trestnej činnosti páchanej mládeţou
a na mládeţi, vitkimačná prevencia, aktívne vyuţívanie
voľného času, zvýšenie dôvery v PZ

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

materiály zaslané z KR PZ v Banskej Bystrici

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

starší referent špecialista VO OR PZ - ppor. Mgr.
Katarína Cimermanová
- OR PZ v Banskej Bystrici
inšpektori a starší inšpektori s ÚOZ obvodných
oddelení PZ, vedúci oddelenia výkonu sluţby ODI,
starší referent dopravný inţinier ODI, starší referent
skupiny ochrany objektov (10 policajtov)
KR PZ v Banskej Bystrici
CVČ Banská Bystrica, Havranské 9
-
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PROJEKT
OR PZ v Banskej Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Pomaly ďalej zájdeš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-135/VO-2008

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

- cieľom projektu je pripomenúť vodičom základné
povinnosti a zásady vedenia motorového vozidla
- dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

február – október 2008

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,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné materiály dodané z KR PZ

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
12.

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

– starší referent špecialista VO OR PZ - ppor. Mgr.
Katarína Cimermanová
– Prezídium PZ Bratislava
policajti a zamestnanci oddelení dokladov oprávnený
na vydávanie vodičských preukazov, medzinárodných
vodičských preukazov a tabuliek s evidenčnými číslami

14. Spoluorganizátori projektu

Česká poisťovňa Slovensko

12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Brezne

2.

Policajt môj kamarát – okresné kolo

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-156/VO-2008

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

- cieľom projektu je podpora rozvoja právneho
vedomia, zniţovanie trestnej činnosti, zniţovanie
rizika stať sa obeťou trestného činu, zníţenie
nehodovosti, zvyšovanie dôveryhodnosti
v Policajný zbor a aktívne zapojenie do vyuţitia
voľného času u detí a mládeţe

ţiaci základných škôl, osemročných
a špeciálnych základných škôl

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

gymnázií

projekt sa realizuje od roku 2005 a je to pokračujúci
projekt

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)

v roku 2008 bol projekt realizovaný v mesiacoch marec
aţ jún v ZŠ Pionierska č. 2, Pionierska 4 v Brezne, ZŠ
Polomka, Heľpa a Telgárt
zníţenie nápadu trestnej činnosti páchanej mládeţou
a na mládeţi, viktimačná prevencia, aktívne vyuţívanie
voľného času, zvýšenie dôvery v PZ

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk
materiály zaslané z KR PZ v Banskej Bystrici

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

– kpt. Ing. Václav Riapoš, referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ v Brezne.
– OR PZ Banská Bystrica
11 policajtov a 1 občiansky zamestnanec OR PZ
Brezno, 2 policajti MsP Brezno
Centrum voľného času v Brezne a Slovenský Červený
kríţ
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Brezne

2.

Pomaly ďalej zájdeš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-166/VO-2008

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

- cieľom projektu je pripomenúť vodičom základné
povinnosti a zásady vedenia motorového vozidla
- dopravná nehodovosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

od februára do októbra 2008

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

zníţenie počtu dopravných nehôd

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

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

0,- Sk
zabezpečenie propagačných materiálov z KR PZ

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

– kpt. Ing. Václav Riapoš, referent špecialista VO OR
PZ v Brezne
– Prezídium PZ Bratislava
policajti a zamestnanci oddelení dokladov oprávnený
na vydávanie vodičských preukazov, medzinárodných
vodičských preukazov a tabuliek s evidenčnými číslami

Česká poisťovňa Slovensko
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ROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Brezne

2.

Nedaj zlodejovi príležitosť

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-228/VO-2007

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

-

apelovať na občanov, aby si v motorových
vozidlách nenechávali cenné veci a tým nedávali
zlodejom zámienku na ich odcudzenie.

-

krádeţ veci z motorových vozidiel

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt

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

v roku 2007 bol projekt realizovaný počas celého roka

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

v rekreačných zariadeniach v oblasti Nízke Tatry- juh

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk

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

– kpt. Ing. Václav Riapoš, referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
– KR PZ v Banskej Bystrici
starší inšpektori s ÚOZ OO OO PZ Brezno,
Podbrezová a Pohorelá, 1 referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ Brezno – policajti, ktorí boli
v danom období velení do obchôdzkovej sluţby
Bez iných subjektov.

12

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Lučenci

2.
2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Policajt môj kamarát– okresné kolo
ORP-214 /VO-2007

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

- prevencia kriminality, zvýšenie vedomostí
ţiakov 3-4, 6-7 ročníkov ZŠ
- TČ, drogy, dopravná výchova

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3-4,6-7 ročníkov ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci projekt
apríl, máj a jún 2008, okresné kolo jún 2008
ZŠ Vajanského Lučenec

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

zapojených vyše 400 ţiakov, na okresnom kole 76
ţiakov, zvýšenie ich vedomostí a nové poznatky
o daných témach, zvýšiť súťaţivosť u ţiakov

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

500,-Sk na občerstvenie

vecné ceny zaslané z KR PZ BB + 1000.-Sk na
občerstvenie účastníkov branného preteku

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

1 500,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné materiály zaslané z KR PZ BB

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

– referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ kpt. Bc. Peter Káčerik
- OR PZ Banská Bystrica

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

2 starší inšpektori s ÚOZ OO PZ a l referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ Lučenec, 7 ţiačok SPGŠ
v Lučenci

14. Spoluorganizátori projektu

pedagógovia zo zúčastnených škôl
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Lučenci

2.

Pomaly ďalej zájdeš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-862/VO-2008

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

zvýšenie bezpečnosti na cestách, zníţenie počtu
dopravných nehôd
- dopravná nehodovosť
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

vodiči motorových vozidiel

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

február – október 2008
teritórium OR PZ Lučenec

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

zapojených vyše 2000 občanov, zníţenie počtu
dopravných nehôd s následkom smrti

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

12. Materiálno-technické zabezpečenie

materiály zaslané z KR PZ Banská Bystrica

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

- kpt. Bc. Peter Káčerík – referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
- KR PZ Banská Bystrica
policajti ODI OR PZ Lučenec pracovníci oddelení
vydávania dokladov
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Lučenci

2.

Bezpečná komunita – komunita je náš

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

domov

ORP-758/VO-2007

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

zníţenie počtu TČ spáchaných na maloletých,
zníţenie dop. nehôd, výstavba dop. ihrísk na
školách
- trestná činnosť, dop. nehodovosť
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci MŠ,ZŠ,

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)

november, december 2007, január 2008
teritórium OR PZ Lučenec
zapojených vyše 80 detí, zvýšenie ich vedomostí
k danej problematike ako aj právneho vedomia
k ochrane vlastného majetku

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

13. Materiálno-technické zabezpečenie

materiály zaslané z KR PZ Banská Bystrica

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

- kpt. Bc. Peter Káčerik –referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
- Prezídium PZ Bratislava

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

4 pol. OR PZ Lučenec (ODI + OPP + VO)

17. Spoluorganizátori projektu

pedagógovia zo zúčastnených škôl
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PROJEKT
OR PZ v Rimavskej Sobote

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Rasizmus

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-913/VO-2008

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

eliminácia rasovo motivovaných trestných činov
a extrémistických hnutí medzi deťmi a mládeţou,
eliminácia prejavov xenofóbie, antisemitizmus,
rasová diskriminácia a diskriminácia zdravotne
postihnutých, ako aj vzdelávanie k tolerancii
- rasovo motivované trestné činy
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

7. – 9. ročníky základných škôl a stredné školy

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci, 4 roky
marec – jún, ZŠ pôsobnosti OR PZ Rimavská Sobota

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

budovať negatívny
a k prejavom rasizmu

postoj

mládeţe

k rasizmu

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné predmety z KR PZ v Banskej Bystrici

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

- kpt. Mgr. Katarína Baboľová - referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
- OR PZ v Rimavskej Sobote
referenti špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Rimavskej Sobote - jeden
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
OR PZ v Rimavskej Sobote

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Policajt môj kamarát – okresné kolo

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-196/VO-2008

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

- zlepšenie spolupráce a posilnenia dôvery medzi
políciou a mládeţou
- kriminalita mládeţe, šikanovanie, návykové látky,
dopravná výchova, rasová diskriminácia

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

mladší ţiaci (3. – 4. ročník ZŠ) a starší ţiaci (6. – 7.
ročník ZŠ)

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci, 6. rok

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

marec, apríl 2006, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ Š. M.
Daxnera
z Rimavskej
Soboty a ZŠ
P.
O.
Hviezdoslavova z Revúcej
rozvoj právneho vedomia detí a mládeţe, zniţovanie
nehodovosti detí, aktívne zapojenie detí a mládeţe do
vyuţívania voľného času, zníţenie a stabilizácia
kriminality detí a mládeţe, zlepšenie spolupráce
a posilnenia dôvery medzi políciou a mládeţou

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

propagačné predmety z KR PZ v Banskej Bystrici

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

- kpt. Mgr. Katarína Baboľová, referent špecialista VO
OR PZ
- OR PZ v Banskej Bystrici
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ,
jeden
Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote,
Malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote,
Slovenský Červený kríţ v Rimavskej Sobote
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ vo Zvolene

2.

Dopravná výchova na školách–autoškola

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

pre deti

ORP-411/VO-2008

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

– informovanie detí predškolského veku a ţiakov
základných
škôl
o dopravných
značkách
a o správaní sa ako účastníci cestnej premávky,
získanie preukazu cyklistu
– zníţenie dopravnej nehodovosti

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 4 . ročníka na ZŠ Rázusova vo Zvolene, MŠ
v policajnom okrese

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

4 mesiace v roku 2008 na ZŠ Rázusova vo Zvolene

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

64 ţiakov ZŠ Rázusova vo Zvolene

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk
Autoškola pre deti – pracovný zošit
reflexné vesty – OÚ Zvolen

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

- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová - jeden
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ vo Zvolene

2.

Rasistický extrémizmus

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-410/VO-2008

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

–

-

definícia a charakteristika pojmov, prejavy
rasistického extrémizmu, pojmy a symbolika,
vnútroštátna úprava
rasovo motivovaná trestná činnosť

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

stredoškolská mládeţ a ţiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

podľa poţiadaviek škôl

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

8 prednášok pre 199 študentov stredných škôl

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk

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

- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová, jeden
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ vo Zvolene

2.

Policajt môj kamarát – okresné kolo

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-178/VO-2008

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

rozvoj právneho vedomia detí, zníţenie kriminality
detí na základe uvedomia si zodpovednosti za svoje
konanie, prevencia viktimácie, posilnenie dôvery
medzi občanom a políciou
– TČ, drogy, dopravná výchova
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3-4 ročníka a 7-8. ročníka základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

realizovaný priebeţne počas celého školského roka,
okresná súťaţ v máji 2008

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

zapojených 256 ţiakov, 12 tried

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

ceny zabezpečené KR PZ v Banskej Bystrici a cestou
sponzorov, občerstvenie zabezpečené z KR PZ (1 000
Sk) a zo sponzorských príspevkov obecných úradov
zúčastnených škôl

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

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

1 000,-Sk
propagácia, technické zabezpečenie – sponzorsky

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

- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
- OR PZ Banská Bystrica
– VO OR PZ, referent špecialista skupiny prevencie
VO OR PZ, 3 policajti z OO PZ Sliač, 2 policajti
z OO PZ Zvolen, policajt z ODI Zvolen, 2 policajti
z ÚJKP OR PZ
Mestská polícia Zvolen
AMK RD Zvolen
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PROJEKT
OR PZ vo Zvolene

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Obchod s ľuďmi
ORP-408/VO-2008

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

– definícia obchodu s ľuďmi, ako činu váţneho
porušenia ľudských práv a osobnej integrity,
zvyšovanie právneho vedomia dievčat a ţien,
informácie o zneuţívaní, nebezpečenstve
- obchodovanie s ľuďmi

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študentky stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

priebeţne počas školského roka

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

v roku 2008 zrealizovaných 8 prednášok na stredných
školách okresu Zvolen

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk
broţúrky „Obchodovanie s ľuďmi“

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

- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
- referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ mjr. Bc. Eva Antalová
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Zvolen – jeden
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ vo Zvolene

2.

Drogy okolo nás

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-165/VO-2006

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

- zvýšenie právneho vedomia, informácie o prevencii
kriminality
v kontexte
s prevenciou
a trestnoprávnych aspektov s uţívaním a drţaním
drog,
- násilná a majetková kriminalita, drogová TČ

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študenti stredných škôl, pedagógovia a výchovný
poradcovia stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

podľa poţiadaviek stredných škôl

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

v roku 2008 - ZSŠ Drevárska Zvolen, ZŠ Rázusova vo
Zvolene, ZŠ na Hrnčiarskej vo Zvolene, Gymnázium
vo Zvolene, ZSŠS Zvolen,

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,- Sk

0,- Sk

0,- Sk

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

- mjr. Bc. Eva Antalová, referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
- mjr. Bc. Eva Antalová, referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
referent špecialista skupina prevencie VO OR PZ
Zvolen,
starší expert KEÚ PZ Slovenská Ľupča
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Ţiari nad Hronom

2.

Moja cesta do školy

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-381/VO-2008

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

zvýšenie právneho vedomia detí predškolského
veku, vštepovať u detí základné zásady správania sa
na ulici, podnietiť uvedomenie si zodpovednosti za
svoje konanie
- dopravná výchova, prevencia viktimácie
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti predškolských tried materských škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

september – december 2008, dopravné ihrisko v Ţiari
nad Hronom, jednotlivé MŠ

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

zo strany pedagógov aj detí MŠ sme sa stretli s kladnou
odozvou a záujmom pokračovať v realizácii 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

propagácia, organizačné zabezpečenie, realizácia,
výroba testov z pravidiel cestnej premávky, výroba
osvedčení

10 000,-Sk mesto Ţiar nad Hronom

10 000,-Sk
papier, perá, lepiaca páska, fotenie pracovných listov

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

- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ,
dopravný inţinier, 2 referenti z ODI, 1 starší referent
ÚJKP, 1 starší referent SSPaKM
mesto Ţiar nad Hronom, HaZZ v Ţiari nad Hronom
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Ţiari nad Hronom

2.

Policajt môj kamarát– okresné kolo
ORP-146/VO-2008

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

- rozvoj právneho vedomia detí a mládeţe; zníţenie
a stabilizácia kriminality detí a mládeţe na základe
uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie;
prevencia viktimície; zlepšovanie spolupráce
a posilnenie dôvery medzi políciou a mládeţou;
- majetková, násilná kriminalita, drogová TČ
a závislosti, dopravná výchova

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 4. ročníka, 7.-8. ročníka základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

celý školský rok vo vybraných základných školách
zapojených do projektu

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

v školskom roku 2008/2009 sa do projektu zapojilo
181 ţiakov - ZŠ ul. Janského ZH, ZŠ Fr. Kráľa
v Ţarnovici, ZŠ Ţupkov, ZŠ Janova Lehota.

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

ceny pre účastníkov zabezpečuje KR PZ v Banskej
Bystrici
1 600,- Sk Dopravné ihrisko Ţiar nad Hronom
300,- Sk CVČ Ţiar nad Hronom

1 900 Sk
propagácia a distribúcia propozícií, výroba diplomov

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

- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
- OR PZ v Banskej Bystrici
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ,
dopravný inţinier ODI OR PZ, starší referent SSPaKM
OR PZ, 2 referenti psovodi oddelenia sluţobnej
kynológie OR PZ
Centrum voľného času ZH
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Ţiari nad Hronom

2.

Jazdi bezpečne

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-381/VO-2008

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

– zvýšenie právneho vedomia detí, podnietiť u detí
uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie,
vštepovať základné zásady správania sa na ulici
a bezpečnej jazdy na bicykli
– dopravná výchova, prevencia viktimácie

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 4 ročníka ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový projekt

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

október - december 2008, dopravné ihrisko v Ţiari nad
Hronom, ZŠ Dr. Jánskeho a na ulici Jilemnického
v Ţiari nad Hronom
Pri realizácii sa zameriavame len na teoretickú výuku,
ale aj na praktické zručnosti na dopravnom ihrisku. Po
skončení projektu zúčastnené deti dostanú preukaz
cyklistu.

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

propagácia, organizačné zabezpečenie, realizácia,
výroba testov z pravidiel cestnej premávky, výroba
osvedčení

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

10 000,-Sk – mesto Ţiar nad Hronom

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

10 000,- Sk
papier, kopírovanie pracovných listov, perá, fixky

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

- Mgr. Jana Šmondrková - referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
- Mgr. Jana Šmondrková - referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ –
jeden, 3 referenti z ODI, 1 dopravný inţinier, 1 starší
referent SSPaKM, 1 starší referent skupiny informatiky

14. Spoluorganizátori projektu

Mesto Ţiar nad Hronom, HaZZ v Ţiari nad Hronom

12.
12/1 Odborný garant projektu
12/2 Autor projektu
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Ţiari nad Hronom

2.

Rozprávka nám to povie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-129/VO-2008

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

-

formovanie harmonickej osobnosti, rozvoj
sebapoznania, zvládanie sociálnych úloh a vzťahov
– násilná kriminalita, problematika závislostí

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti predškolského veku materských škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2004

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

MŠ Preglejka Ţarnovica, MŠ v meste Ţiar nad Hronom

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

do projektu sú zapojené deti predškolského veku,
s ktorými pracujeme formou aktívneho učenia, hrami
a prostredníctvom rozprávok. V oblasti primárnej
prevencie sa zameriavame na nešpecifickú a špecifickú
prevenciu drogových závislostí a správania sa

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

organizačné zabezpečenie a realizácia

0,- Sk

0,- Sk
papier, perá, lepiaca páska, fotenie pracovných listov

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

- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Ţiari nad Hronom
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Ţiari nad Hronom

2.

Nebojme sa prevencie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-129/VO-2008

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

–

rozvoj aktivít v oblasti primárnej prevencie
drogových závislostí, akceptácia a empatia,
asertivita v komunikácii
– prevencia na pôde školy a vo voľnočasových
aktivitách

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci II. stupňa ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci – od roku 2004

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

I. ZŠ v Ţiari nad Hronom, ţiaci 6. ročníka, október –
jún 2008
v rámci projektu sa pracuje so ţiakmi formou
aktívneho sociálneho učenia a skupinovej práce. Ţiaci
sa následne začali spolupodieľať na prednáškovej
činnosti v niţších ročníkoch

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

organizačné zabezpečenie a realizácia

0,- Sk

0,- Sk
papier, lepiaca páska, fotokópie pracovných listov,
perá, fixky

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

- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ v Ţiari nad Hronom
- kpt. Mgr. Jana Šmondrková – referent špecialista
skupiny prevencie VO OR PZ v Ţiari nad Hronom
referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
ZŠ Dr. Janského v Ţiari nad Hronom
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