KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
v TRENČÍNE

1

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Trenčíne

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 Trenčíne od šk. roku 2001/2002

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

šk. rok 2008/2009
základné školy
-v rámci KR PZ bolo do projektu zapojených 53 škôl, 89
tried s celkovým počtom 1906 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)

285 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

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

285 000,- 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 (21) a mestských polícií (15)–
spolu 36
-SOŠ PZ v Bratislave
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

útvary v pôsobnosti KR PZ v Trenčíne

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.

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 Trenčíne 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 19 škôl
s celkovým počtom 388 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 Trenčianskeho kraja
- koordinátori prevencie a učitelia na vybraných školách
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

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

2.

Automobil nie je výklad

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-149/V-2008

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

11. Adresát projektu
(cieľová skupina)

- Eliminácia krádeţí vecí z motorových vozidiel
a motorových vozidiel. Vodičom vozidiel, v ktorých
boli ponechané veci na viditeľnom mieste policajti
dali za stierač letáčik s upozornením, aby si nič
nenechávali v aute a také isté plagáty boli nalepené
na parkoviskách v niektorých nákupných centrách.
- Majetková kriminalita.
vodiči motorových vozidiel
pokračujúci
(od roku 2004)

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

Počas letných mesiacov a pred vianočnými sviatkami
Celý Trenčiansky kraj

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

Bolo rozdaných viac ako 8.000 letáčikov a plagáty boli
nalepené v 7 obchodných centrách

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

16 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

16 000,- Sk

16. Materiálno-technické zabezpečenie

Letáčiky a plagáty

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trenčíne – 2
Referent špecialista VO OR PZ Prievidza a Pov.
Bystrica - 2
Obvodné oddelenia – všetci policajti
Pohotovostná motorizovaná jednotka KR PZ - všetci

14. Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.

4

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

2.

KUFRÍK

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-73/V-2008

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

Zakúpenie kufríkov s atrapami omamných
a psychotropných látok pre realizáciu prevencie
drogovej závislosti a prevenciu kriminality spojenú
s drogami.
- Násilná a majetková.
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

policajti realizujúci prevenciu kriminality

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový
December 2008

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

Kufrík slúţi ako názorná ukáţka najmä pri prednáškach
o trestnej činnosti detí a mládeţe a na nich pre
pedagogických pracovníkov

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

21 233,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

20 000,- Sk z Protidrogového fondu

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

41 233,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Kufrík s atrapami omamných a psychotropných látok

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

Mgr. Tatiana Baginová, Centrum pedagogickopsychologickej prevencie a poradenstva Trenčín
Kpt. Mgr. Danka Adámiková, Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Trenčíne
Starší referent oddelenia komunikácie a prevencie KR
PZ - 2
Starší referent skupiny prevencie vnútorného odboru
OR PZ – 2
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

2.

Vedel si to?

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

KRP-144/V-2008
- Zvýšenie právneho vedomia, získanie dôvery
v Policajný zbor.
- Eliminácia trestnej činnosti.
- Viktimácia.
- Násilná, majetková, ekonomická.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 8.-9. ročníkov základných škôl
študenti stredných škôl

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)

Január – december.
Celý Trenčiansky kraj
6
4 besied
Ţiaci a študenti sa ţivo zaujímajú najmä o moţnostiach
svojej obrany voči útočníkom, niekedy sa obracajú so
ţiadosťou o pomoc so svojím konkrétnym problémom.

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

8 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

8 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný
zákon,
priestupkový
zákon,
zákon
o Policajnom zbore, daktyloskopická fólia, putá,
darčeky.

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent skupiny prevencie vnútorného odboru OR PZ
v Prievidzi - 1
Referent špecialista odd. organizácie a prevencie VO
KR PZ v Trenčíne – 2
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trenčíne

2.

Bezpečná komunita

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-146/V-2008

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

Priblíţiť deťom prácu polície a naučiť
bezpečnému správaniu doma i na ulici.
- Násilná a majetková kriminalita.
-

ich

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti materských škôl a 1. a 2. ročník základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci (od roku 2007)

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

Január, máj, jún
Veľké Bierovce, Neporadza, Trenčianske Mitice,
Očkov, Potvorice, Pobedim, Rybany, Chocholná,
Trenčín

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

9 aktivít
Deti témy zaujímajú a ţivo sa zapájajú svojimi
vlastnými záţitkami.

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

1 767,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

1767,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Pracovné zošity, putá, taktická vesta, dopravné značky,
darčeky

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

Prezídium Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne - 2
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne
Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne

2.

Na ceste nie si sám

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-357/VO-2008

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

-

Zniţovanie dopravnej nehodovosti
Osvojenie
si
správnych
návykov
účastníkov cestnej premávky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti 1.-4. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci (od roku 2006)

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

ako

Apríl - jún
Detské dopravné ihrisko v Trenčíne časť Zamarovce
82 tried zo základných škôl na území mesta Trenčín
a z okolitých obcí. Deti si po teoretickej časti
dopravnom ihrisku pravidlá cestnej premávky pod
dohľadom policajta.

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

5 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

40 000,- Sk od Mestského úradu v Trenčíne

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

45 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Chodopreukazy, dopravné značky, plagáty (povinnosti
chodca a povinná výbava bicykla)

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

Mjr. Ing. Martin Sládeček, Krajský dopravný
inšpektorát v Trenčíne
Kpt. Mgr. Danka Adámiková, Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Trenčíne
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne – 6
policajtov
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčíne – 5
policajtov
Mestský úrad Trenčín
Občianske zdruţenie Sokol Trenčín
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

2.

Seniori, bráňte sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-145/V-2008

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

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

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

občania v dôchodkovom veku

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)

pokračujúci
(od roku 2004)
Január – december
Kluby a domovy dôchodcov v rámci Trenčianskeho
kraja
4 prednášky
Zo strany dôchodcov je záujem o informácie
o spôsoboch ochrany svojho majetku a seba

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

1 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
Zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

1 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon.
Priestupkový zákon
Zákon o policajnom zbore
Reflexné prvky

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista odd. komunikácie a prevencie KR
PZ v Trenčíne - 2
Referent s ÚOZ Obvodného oddelenia PZ v Trenčíne
Mestská polícia v Trenčíne.
Jednota dôchodcov Slovenska.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

2.

Nástrahy v cudzine

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

Prevencia viktimácie obchodu s ľuďmi.
Rady, ako hľadať prácu v zahraničí a čo robiť
v prípade, ak sa tam stanú obeťami obchodníkov
s ľuďmi.
- Násilná kriminalita.
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študentky stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
(od roku 2005)

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

Celý Trenčiansky kraj.

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

Nebola daná poţiadavka na danú tému.

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

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

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

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne - 2
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

2.

Učitelia, učte sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-290/VO-2008

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

Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických
pracovníkov.
- Pomoc pri riešení situácií s problémovými deťmi.
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

výchovní poradcovia základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
(od roku 2004)

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

Január – december
Celý Trenčiansky kraj

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

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

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, priestupkový zákon, videokazety,
protidrogový kufrík

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

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne.
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne.
Referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trenčíne - 2
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Trenčíne
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trenčíne

2.

Súvislosti – otázky a odpovede

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-350/VO-2008

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

- Prezentácia problematiky závislostí od alkoholu,
tabaku a marihuany prostredníctvom výtvarných
diel, na ktoré si deti môţu siahnuť a získať
informácie o negatívnych účinkoch uţívania
legálnych i nelegálnych drog.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3.-4. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

2. – 11. apríl
Kultúrne stredisko Dlhé hony v Trenčíne

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

27 besied s deťmi

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

Panely a vystavované predmety boli zapoţičané
z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici.

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

Kpt. Mgr. Mariana Paulíková, Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Senici
Kpt. Mgr. Mariana Paulíková
Referent špecialista skupiny komunikácie a prevencie
KR PZ – 2
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Trenčíne
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

KR PZ v Trenčíne

2.

Zo života kynológov

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

KRP-23/PP-KYN-2008

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

- Eliminovanie závislostí, zniţovanie trestnej činnosti
súvisiacej s drogami ako i získanie si dôvery
v políciu u slušných ľudí.
- Násilná kriminalita.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci,
študenti,
návštevníci
a reštauračných zariadení.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci
(od r. 2007)

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

pohostinských

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

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

0,- 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

Odbor poriadkovej polície OR PZ v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent psovod OR PZ Trenčín – 3
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. OR PZ v Považskej Bystrici

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Kamaráti policajti

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-491/VO-2008

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

- Získavanie dôvery a vzťahu detí v políciu, policajt je
kamarát, ktorý pomôţe, poradí a ochráni.
- Zamerané na oblasť násilnej a majetkovej kriminality.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti materských škôl

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)

Marec, apríl, máj, jún 2008
Realizácia : MŠ Pov. Bystrica, ul. Ţelezničná, Sádočné,
Šebešťanová, Sverepec
Púchov – MŠ Lednické Rovne, Podskalie
Formou
interaktívnych
hier, besied
a ukáţok
kynológov – celkom 6 aktivít, vyuţiteľnosť v ďalšej
praxi v náročnejšej forme.

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

5 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5 000,- Sk

12. Materiálno-technické zabezpečenie

Prezenty

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
mjr. Magdaléna Bursíková
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Pov. Bystrica – 1
Skupina kynológov OR PZ – 4
Kriminalistický technik – 1
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

„Nebezpečné chodníčky“
ORP-245/VO-2008

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

- Prevencia proti násiliu, krádeţiam a iným
patologickým prejavom detí, rady, ako sa nestať
obeťou takéhoto konania..
-

Oblasť násilnej a majetkovej kriminality.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3. 4. a 5. ročníkov ZŠ

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)

V mesiacoch január, február, apríl, máj, september,
november 2008
- I.ZŠ Lánska, VI.VII, ZŠ Pov. Bystrica, Pov. Teplá,
Plevník – Drienové, ZŠ Gorazdova a Cirkevná Púchov
Formou
besied, interaktívnych vstupov bolo
vysvetlené, ako sa správať v kolektíve, na ulici, doma,
realizovaných 14 aktivít s počtom ţiakov cca 310.

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

5 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5 000,- Sk

11.Materiálno-technické zabezpečenie

Drobné darčeky

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

Okresné riaditeľstvo PZ, skupina prevencie
mjr. Magdaléna Bursíková
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica – 1
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Znalosti, postoje a správanie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-485/VO-2008

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

- Prevencia proti drogovej problematike.
- Ostatná kriminalita.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 6. a 7. ročníkov ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

V mesiacoch apríl, máj, október 2008,
ZŠ Plevník-Drienové, Papradno, VI, VIII ZŠ Povaţská
Bystrica

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

8 besied

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

Anketové listy, dotazníky, letáky s protidrogovou
tematikou, TZ

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

Okresné riaditeľstvo PZ, skupina prevencie
mjr. Magdaléna Bursíková

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica

14.Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Kriminalita, právo, prevencia

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-486/VO-2008

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

- Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov TČ
mládeţe, dôleţitosť poznať svoje práva i povinnosti
- Násilná a majetková TČ.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

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)

V mesiacoch
február, marec, apríl, máj, jún,
november, december 2008,
12 ZŠ v okrese Povaţská Bystrica, ZŠ Lednica
31
besied vykonaných interaktívnou formou,
záţitkovými aktivitami, ktorých účelom je eliminácia
trestnej činnosti mládeţe a zvyšovanie vedomostí
v oblasti opráv a povinností detí od 14 rokov

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

4 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

4 000,- Sk

11.Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon a Trestný poriadok, prezenty

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici
mjr. Magdaléna Bursíková

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica - 1

14.Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Teenageri a drogy

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-487/VO-2008

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

Problematika drogových závislostí
- všetky oblasti kriminality

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ, niţšie ročníky stredných škôl

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)

V mesiacoch február, marec, apríl 2008,
SOU stroj. v okrese Povaţská Bystrica, ZŠ Lednické
Rovne a Brvnište
Otvorene o problematike drogových závislostí, dôraz
bol kladený na asertívne správanie a zdravý spôsob
ţivota,
-9 besied s interaktívnymi vstupmi

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

Broţúrky, papier, trestný zákon

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Povaţská
Bystrica
mjr. Magdaléna Bursíková

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica - 1

14.Spoluorganizátori projektu

Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Úmysel a agresia

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-488/VO-2008

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

- Prevencia v oblasti agresívneho správania detí,
poukázanie na fenomén šikanovania a jeho
následkov, pomoc a rady obetiam
- Násilná trestná činnosť.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 6., 7. a 8. ročníkov ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci

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

V mesiacoch apríl a jún 2008,
ZŠ Lednické Rovne, Dolná Mariková, Udiča, VII,
VIII. ZŠ Pov. Bystrica

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

Predchádzanie a riešenie sociálnopatolog. prejavov,
zvyšovanie odborných znalostí
9 besied s interaktívnymi vstupmi

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

2 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

2 000,- Sk

11.Materiálno-technické zabezpečenie

papier, malé prezenty

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

Okresné riaditeľstvo PZ, skupina prevencie
mjr. Magdaléna Bursíková
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica - 1
Bez iných subjektov.

19

PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

... lebo je tu dobre

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-490/VO-2008

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

- Odpoveď na celoslovenský projekt s medzinárodnou
účasťou „Prečo som na svete rád/a“ – protidrogová
tematika.
- Ostatná kriminalita.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ , študenti 1. a 2. ročníkov
stredných škôl v okresoch Povaţská Bystrica a Púchov

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)

Marec, apríl 2008,
Kino Mier Povaţská Bystrica, Ţupný dom Púchov
- moţnosť ovplyvniť svoj názor a postoje v danej
oblasti
- realizovaných 28 besied
- /okolo 1000 ţiakov/

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

Videokazeta, Trestný
odborná literatúra

zákon

a Trestný

poriadok,

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Povaţskej
Bystrici
mjr. Magdaléna Bursíková

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica

14.Spoluorganizátori projektu

Regionálne osvetové stredisko Povaţská Bystrica,
Centrum voľného času Púchov
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Zo života kynológov

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-491/VO-2008

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

- Znalosť policajnej práce, získanie dôvery detí a
rodičov v políciu aj prostredníctvom kynologickej
skupiny.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti MŠ, a niţších ročníkov ZŠ v okresoch Povaţská
Bystrica a Púchov, letné tábory

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)

Apríl, máj, jún, júl, august, september 2008,
ZŠ Sádočné, Lednica, Povaţská Teplá, Dohňany,
Púchov, Priedhorie, Lúky, Lazy pod Makytou
Formou záţitkových aktivít, hier a rozprávok viesť deti
k správnym ţivotným postojom
Realizovaných 34 besied a ukáţok

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

5 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5000,- Sk

11.Materiálno-technické zabezpečenie

Prezentky, papier, odborné publikácie, vlastné nápady

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

Okresné riaditeľstvo PZ, skupina prevencie
mjr. Magdaléna Bursíková
Referent. špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Pov. Bystrica - 1
Odd. hraničnej polície - 2
Referent – psovod OR PZ Pov. Bystrica – 4
Mestská polícia Povaţská Bystrica a Púchov
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Povaţskej Bystrici

2.

Posilňuj svoje zdravie

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-492/VO-2008

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

Protidrogová problematika
- vzdelávanie

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

policajti v pôsobnosti OR PZ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový
máj
Športový areál Domaniţa

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

Dôleţitosť zvyšovania záujmu o vlastné zdravie,
poznanie zdravotných rizík, rozvíjanie vlastných
schopností posilniť svoje zdravie a predchádzať vzniku
chronických ochorení pri náročnej práci policajta
- realizovaných 5 besied a praktických ukáţok .

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

Zapoţičaný videoprojektor, diskety, lekárske meracie
prístroje, vlastný výber vhodných pomôcok

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Pov. Bystrica
Mjr. Magdaléna Bursíková
Referent. špecialista skupiny prevencie - 1
Referent – psovod OR PZ Pov. Bystrica - 4
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Poradňa
zdravia v Povaţskej Bystrici
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PROJEKT
OR PZ v Povaţskej Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Súvislosti – otázky a odpovede

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-774/VO-2008

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

Putovný projekt zameraný proti fajčeniu, uţívaniu
alkoholu a marihuany
- ostatná kriminalita

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ v okrese Povaţská Bystrica a
Púchov

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)

máj , jún 2008,
Centrum voľného času Povaţská bystrica, Ţupný dom
Púchov
- poukázať na riziká fajčenia, poţívania alkoholu
a marihuany a nájsť optimálny postoj
- realizovaných 23 stretnutí - okolo 540 ţiakov

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

Panely z OR PZ v Senici
Letáky

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici
Kpt. Mgr. Marianna Paulíková
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Povaţskej Bystrici - 1
Mestské úrady Pov. Bystrica a Púchov, CVČ Povaţská
Bystrica
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PROJEKT
OR PZ v Povaţskej Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Školy a prejavy násilia

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-775/VO-2008

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

Prevencia proti násilnému správaniu ţiakov v škole
- násilná kriminalita

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

učitelia a rodičia detí základných a stredných škôl
v okrese Povaţská Bystrica a Púchov

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)

Február, apríl, november, december
VII.
a VIII. ZŠ Povaţská Bystrica, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Povaţská bystrica a Púchov
Poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce patologické
prejavy detí, ponúknuť moţnosti riešenia situácií
a nájsť spôsob eliminácie takýchto negatívnych
prejavov
4 stretnutia s pedagógmi a rodičmi

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

Videokazeta, letáky, vlastné vybrané vhodné materiály

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Pov.
Bystrica - 1
Uvedené školy a poradne
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PROJEKT
OR PZ v Povaţskej Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Všetci sme ľudia

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-776/VO-2008

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

- Prevencia proti rasizmu a extrémizmu
- Násilná kriminalita

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 6., 7., 8. roč. ZŠ, 1. a 2. roč. stredných škôl
v okrese Povaţská Bystrica a Púchov

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)

Február, apríl, máj, jún, november
ZŠ Plevník-Drienové, Brvnište, Papradno, Dolná
Mariková, Udiča, Lednica, SOŠ Púchov
Poukázať na dôleţitosť vzájomných spoločenských
vzťahov a tolerancie s ľuďmi, ktorí sa niečím líšia
15 interaktívnych besied

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

Videokazeta, Trestný zákon a Trestný poriadok

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Povaţskej Bystrici - 1
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
OR PZ v Povaţskej Bystrici

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Riziká odchodu do cudziny

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP -777 /VO-2008

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

- Prevencia v oblasti obchodovania s ľuďmi
- Násilná kriminalita

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl v okrese
Povaţská Bystrica a Púchov

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)

November, december
SOŠ Makyta Púchov a Stred. priemys. škola v Pov.
Bystrici
Zvyšovanie
odbornosti,
eliminácia
prípadov
obchodovania s ľuďmi
4 interaktívne besedy

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

Videokazeta,
Trestný zákon a Trestný poriadok,
vlastné k tematike vhodné materiály

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

Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej Bystrici
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Povaţskej Bystrici - 1
Bez iných subjektov.
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ROJEKT
OR PZ v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Nástrahy v cudzine

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-343 /VO-2008

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

- prevencia viktimácie obchodu s ľuďmi,
- rady, ako hľadať prácu v zahraničí a čo robiť
v prípade, ak sa tam stanú obeťami obchodníkov
s ľuďmi.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

študentky stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2005

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

február, marec, apríl, máj, jún, september, október,
november 2008

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

- 2 besedy
- najväčší záujem v rámci danej témy je o inštitút
chráneného svedka

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

Videokazeta, trestný zákon, zákon o ochrane svedka.

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 1
Mestská polícia v Prievidzi
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PROJEKT
OR PZ v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Šikanovanie – nedajme sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-197 /VO-2008

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

minimalizovať prejavy šikanovania na školách,
oboznámiť ţiakov s prejavmi šikanovania,
účastníkmi, príčinami a spôsobom ako sa proti
takémuto javu brániť,
- vysvetliť skutkovú podstatu trestných činov, ktoré
môţu niektoré prejavy šikanovania napĺňať
(vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody,
ublíţenie na zdraví...),
- na konci kaţdej besedy voľná debata o skúsenostiach
detí s touto problematikou
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci druhého stupňa základných škôl a študenti
stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od roku 2006
ZŠ a stredné školy v okrese Prievidza a Partizánske
šk. rok 2007/2008

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

19 besied
Získané poznatky k TČ súvisiacej s problematikou
šikanovania priamo od ţiakov po uskutočnených
besedách

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

5 00,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5 00,- Sk

14. Materiálno-technické zabezpečenie

Drobné prezenty

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
v spolupráci s Mestskou políciou Prievidza
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Prievidza - 1
Mestská polícia Prievidza
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Prečo povedať nie!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-288 /VO-2008

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

- prevencia sociálno-patologických javov,
- preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti
drogovej (alkoholovej) závislosti,
- objasnenie rizík, trestná činnosť- drogová, násilná,
majetková a moţné trestno-právne dôsledky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných a stredných škôl, ţiaci špeciálnych
škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2007

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

Počas školského roka september - jún.
základné a stredné školy v okrese Prievidza, RKC
Prievidza

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

7 besied
Zo strany škôl i samotných ţiakov je záujem o daný
projekt a o hry a aktivity, ktoré sa realizujú so ţiakmi

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

Trestný zákon, DVD, propagačné materiály

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

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
Prievidza - 1

14. Spoluorganizátori projektu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2. 2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Seniori, bráňte sa!
ORP-190/VO-2008

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

prevencia
viktimácie, nadviazanie spolupráce
s týmito občanmi a získanie si ich dôvery,
- násilná, majetková, ekonomická kriminalita pre
starších občanov z pohľadu policajta
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

občania v dôchodkovom veku

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2004

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

Január – december
Kluby a domovy dôchodcov v rámci okresov Prievidza
a Partizánske.
3 besedy
Zo strany klubov dôchodcov je záujem o informácie
o spôsoboch ochrany svojho majetku, ako aj o reflexné
predmety preto je pripravená spolupráca s RKC
v Prievidzi v roku 2009

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

1000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

1 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, Priestupkový zákon, malé prezenty

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista
v Prievidzi - 1

skupiny

prevencie

OR

PZ

Mestská polícia v Prievidzi
Jednota dôchodcov Slovenska
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Učitelia, učte sa!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-252/VO-2008

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

- zvyšovanie právneho vedomia pedagogických
pracovníkov,
- pomoc pri riešení situácií s problémovými deťmi.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

učitelia a výchovní poradcovia základných a stredných
škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2004

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

Január – december 2008
Okres Prievidza a Partizánske

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

7 besied
Zo strany škôl je záujem, najmä pri riešení problémov
v školských zariadeniach a v oblasti drogových
závislostí ţiakov

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

Trestný zákon, videokazety, protidrogový kufrík.

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista skupiny prevencie OR
v Prievidzi – 1

PZ

Okresná pedagogicko-psychologická poradňa Prievidza
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Vedel si to?

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP- 183/VO-2008

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

- zvýšenie právneho vedomia,
- eliminácia trestnej činnosti,
- viktimácia,
- násilná, majetková, ekonomická.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci 8.-9. ročníkov základných škôl
študenti stredných škôl.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2004

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

Január – december
Základné,
stredné
a Partizánske

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

školy

v okrese

Prievidza

22 besied,
Ţiaci a študenti sa ţivo zaujímajú najmä o moţnostiach
svojej obrany voči útočníkom

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

5 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

5 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, malé prezenty

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

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi - 1
Mestská polícia v Prievidzi

PROJEKT
32

OR PZ v Prievidzi

1. KR PZ (OR PZ)
2.

Kynológia deťom

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP- 347/VO-2008, ORP-213/PP-2008

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

- oboznámiť s činnosťou polície prostredníctvom
kynologickej skupiny policajtov, ukáţky cvikov
poslušnosti,
zadrţania
páchateľa
hladké
a s protiútokom, prehliadka osoby a cviky s voľným
aportom,
- vykonaná krátka prednáška ku kynológii , drogám
a výzbroje PZ.

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti materských škôl
ţiaci základných škôl.

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

pokračujúci od r. 2007

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

Apríl – september 2008
základné školy v okrese Prievidza a Partizánske

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

Realizovaných 53 ukáţok spojených s besedou,
Deti sa ţivo zaujímajú o prácu policajných psov, majú
otázky a záujem o kontakt so psami.

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

8 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

8 000,- Sk

11. Materiálno-technické zabezpečenie

Malé darčeky

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
kpt. Miroslav Lauko
Referenti psovodi odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi –
6
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Bezpečnosť na cestách

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

č. protokolu 53-6/2008

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

oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky,
naučiť budúcich vodičov bezpečnému a
zodpovednému správaniu sa na cestách,
- oboznámiť budúcich vodičov s platnými predpismi
a oboznámiť uchádzačov s najčastejšími príčinami
dopravných nehôd
-

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

uchádzači o vodičské oprávnenia

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový od r. 2007
Január – december
Autoškoly v okrese Prievidza a Partizánske

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

231 prednášok ODI PD, 126 prednášok ODI PE
Zníţiť nehodovosť a nebezpečenstvo na cestách,
budúcimi vodiči, ktorí nemajú vo vodičskej praxi
skúsenosti

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

Príslušné zákony a vyhlášky k danej téme
informačné materiály zo štatistík dopravných nehôd

a

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

Okresný dopravný inšpektorát Prievidza a Partizánske
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prievidza

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

4 skúšobní komisári ODI Prievidza
3 skúšobní komisári ODI Partizánske

14. Spoluorganizátori projektu

Autoškoly v okrese Prievidza a Partizánske
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Mám sa rád a preto dávam pozor

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-201 /VO-2008

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

-

oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky,
naučiť deti bezpečnému a zodpovednému správaniu
sa na cestách aj mimo nich (v domácnosti, na
detskom ihrisku a pod.)

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci druhého stupňa ZŠ

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový od r. 2007

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

Január – december 2008
základné školy v okrese Prievidza

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

5 besied spojených s ukáţkami dopravnej situácie.
Deti vyuţívajú získané vedomosti v cestnej premávke

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

12. Materiálno-technické zabezpečenie

príslušné zákony a predpisy k danej téme, dopravné
značky, informačné materiály

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

Okresný dopravný inšpektorát Partizánske
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidza - 1
Policajti ODI OR PZ v Prievidzi, v Partizánskom
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Rozhodni sa sám!

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-205 /VO-2008

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

- eliminácia uţívania drog a ich distribúcie v školských
zariadeniach,
- preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti
drogovej (alkoholovej) závislosti,
- objasnenie rizík, trestná činnosť- drogová, násilná,
majetková a moţné trestno-právne dôsledky

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci základných a stredných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový od r. 2007

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

Počas školského roka 2007/2008
Základné a stredné školy v okrese Prievidza a
Partizánske

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

38 besied
Zo strany škôl i samotných ţiakov je záujem o daný
projekt, vyuţívané rôzne formy hier pre ţiakov

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

2 000,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

2 000,- Sk

12. Materiálno-technické zabezpečenie

Trestný zákon, DVD, propagačné materiály

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Referent špecialista skupina prevencie OR PZ
v Prievidzi – 1
Referenti psovodi OPP OR PZ v Prievidzi - 6
Okresná
pedagogicko-psychologická
poradňa
v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2. 2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Hľadané deti
ORP-271/VO-2008

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

- prevencia pred neţiadúcimi javmi, ktoré môţu
negatívne ovplyvniť zdravý vývin dieťaťa,
- upozorniť na závaţnosť témy „unesené, stratené
a odídené deti“
- ponúknuť deťom stratégie a formy správania sa
v krízovej situácii

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti MŠ
ţiaci 1. ročníkov základných škôl

5. Dĺžka trvania projektu
(nový, pokračujúci )

nový

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

November, december
Materské a základné školy v okrese Prievidza a
Partizánske

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

Nebola ţiadna prezentácia
Podporovať právo dieťaťa o bezpečné detstvo

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

DVD+ metodika – „Snehulienka trocha inak“

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

Prezídium Policajného zboru Bratislava
Prezídium Policajného zboru Bratislava
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi - 1
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2. 2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

Polícia nie je strašiak!
ORP-219/VO-2008

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

- oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky,
- naučiť deti bezpečnému a zodpovednému správaniu
sa na cestách a mimo nich, nástrahy alkoh. a fajčenia
- priblíţenie práce polície – výstroj, výzbroj, technika

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

deti materských škôl.
ţiaci prvého stupňa 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)

Apríl – jún a september – december
Materské a základné školy v okrese Prievidza a
Partizánske
14 besied ZŠ, 4 besedy MŠ
Besedy spojené s ukáţkami dopravných značiek,
Deti vyuţívajú získané vedomosti o správaní sa
v cestnej premávke a na iných pre nich zaujímavých
miestach

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

0,- Sk

9. Prostriedky získané z iných
zdrojov

0,- Sk

10. Celkové náklady
(súčet 8+9)

0,- Sk

13. Materiálno-technické zabezpečenie

Dopravný koberček, značky, propagačné materiály
pripravené na OR PZ

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

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ
v Prievidzi – 1
Policajti ODI Prievidza , OSK OPP OR PZ v Prievidzi
Bez iných subjektov.
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PROJEKT
1. KR PZ (OR PZ)

OR PZ v Prievidzi

2.

Súvislosti – otázky a odpovede

2/1 Názov projektu
2/2 č. p. :

ORP-375/VO-2008

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

- cieľom projektu je prezentovať ţiakom I. stupňa ZŠ
problematiku závislostí od alkoholu, tabaku
a marihuany prostredníctvom výtvarných objektov,
na ktoré si ţiaci môţu siahnuť a interaktívnym
spôsobom získať odpovede na základné otázky
týkajúce sa drogových závislostí, informácie
o pozitívnych a negatívnych stránkach uţívania
drog
a z hľadiska
trestnej
zodpovednosti
mladistvých

4. Adresát projektu
(cieľová skupina)

ţiaci I. stupňa základných škôl

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)

Máj
Regionálne kultúrne centrum Prievidza
Vytvoriť výstavu, ktorá nebude pasívna alebo bude
ţiakov nabádať k získaniu nových vedomostí, aby sa
hrali a nachádzali odpovede na otázky o alkohole,
tabaku a marihuane
Výstavu navštívilo 8 škôl (cca 300 detí)

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

Výstava s panelmi pre jednotlivé problematiky

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Prezídium Policajného zboru SR
kpt. Mgr. Marianna Paulíková, OR PZ v Senici

13. Funkčné zaradenie a počty
realizujúcich policajtov

Referent špecialista skupiny
v Prievidzi - 1

14. Spoluorganizátori projektu

Regionálne a kultúrne centrum Prievidza

prevencie

OR PZ
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