
 „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra   

Slovenskej republiky.“ 

 

 

 

Projekt: Prevencia kriminality 2018 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra 

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie 

miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu 

sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. 

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú 

páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania 

a zamedzovania.  

Názov projektu:                          „Bezpečná škola“ 

Projekt je zameraný na elimináciu sociálne patologických javov. Svojou výchovnou zložkou 

má poslúžiť na rovesnícke vzdelávanie, sebareflexiu a zodpovednosť najmä k sebe samému 

a zodpovednosť za majetok školy. Vybudovaním kamerového systému a   chceme znižovať 

mieru a závažnosť kriminality školských priestoroch (areál, budova). 

Cieľom školy je uplatňovanie preventívnych opatrení na eliminovanie alebo minimalizovanie 

rizika ohrozenia protispoločenskými deliktmi, prostredníctvom nácviku bezpečnostného 

správania sa a adekvátneho reagovania v situáciách ohrozenia.  

Cieľovou skupinou sú žiaci nášho gymnázia (230), Obchodnej akadémie (230) a žiaci 

miestnych základných škôl (750). 

Hlavným cieľom nášho projektu je rovesnícke vzdelávanie formou vzdelávania  PEER 

aktivistov, ich pôsobenie v škole medzi rovesníkmi a spolupodieľanie sa na riešení 

bezpečnosti priestorov našej školy. Problematiku prevencie a znižovanie miery a závažnosti 

kriminality zapracujeme aj do Školského vzdelávacieho programu a tým zabezpečíme 

zvyšovanie trestno-právneho povedomia našich žiakov. Budeme sa podieľať na skvalitnení 

pocitu bezpečnosti žiakov v priestoroch školy. 

Čiastkové ciele: 

C1 vyškolenie Peer aktivistov - tímlídrov a ich pôsobenie v rovesníckych kolektívoch  

C2 Vybudovanie vonkajšieho kamerového systému v škole – prevencia voči krádeži, 

šikanovaniu a páchaniu trestnej činnosti (znehodnocovanie školského majetku, grafity...) 

C3 Zvýšenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy – zamedzenie krádeží  

C4 Zvýšenie ochrany školského majetku i majetku žiakov 

 



Popis projektu   

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sídli v historickej budove postavenej 

v rokoch 1922-1924, ktorá v súčasnosti nedisponuje žiadnym bezpečnostným zariadením. 

Budova je situovaná mimo centra, v zelenom areáli, ktorý poskytuje možnosti na páchanie 

trestnej činnosti (grafity, používanie alkoholu a iných návykových látok) hlavne 

v popoludňajších a večerných hodinách. Škola svojou výchovno-vzdelávacou činnosťou chce 

eliminovať priestor na takúto činnosť. 

          V priestoroch areálu školy chceme v blízkej budúcnosti za spolupráci s NSK postaviť 

multifunkčné ihrisko, ktoré poskytne priestor na športové aktivity a tým aj možnosti na 

nežiadúce činnosti. Mladí ľudia sú v dnešnej dobe ľahko ovplyvniteľní, preto sa snažíme 

výchovou a prevenciou predchádzať všetkým nebezpečenstvám a  nástrahám páchania trestnej 

činnosti. Výchovou PEER aktivistov, ktorí budú lídrami školy schopnými nasmerovať 

pozornosť svojich rovesníkov k zvýšenej aktivite  a kritickému mysleniu v danej oblasti. 

Týchto  mladých ľudí budeme zapájať do akcií riadených školu v oblasti kyberšikany 

a trestno-právnej zodpovednosti, budú akýmisi tímlídermi školy 

Týmto projekt chceme zlepšiť povedomie našich žiakov v oblasti prevencie 

kriminality a našu školu zabezpečiť proti vnikaniu nepovolených osôb do priestorov školy  

tým komplexne zvýšiť pocit bezpečia v škole. 

Realizácia projektu január  – december 2018  

Január – marec 2018 

Príprava propagačných materiálov – tvorba posterov – nová informačná tabuľa v priestoroch 

školy – príprava skladačky  

Apríl – jún 2018 

Tvorba  reklamného baneru – propagácia školy a projektu 

Predbežný výber kamerového systému – zvýšenie bezpečnosti žiakov v priestoroch školy 

Rovesnícke vzdelávanie – ochrana  

September – december  2018 

PEER program – školenie nových aktivistov – rovesnícke vzdelávanie v našej škole, na OA 

a ZŠ v Zlatých Moravciach a okolí. 

Realizácia a zapojenie ochranného  kamerového systému 

 

Ministerstvo vnútra SR podporilo projekt „Bezpečná škola“ sumou  5 000€ a NSK 

spolufinancuje projekt sumou 1 250€.  

Ďakujeme za spoluprácu. 


