Vyhodnotenie prevencie kriminality
za rok 2012
V priebehu realizácie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ sme oslovili na
prednáškach spolu 3 546 žiakov, 5 základných, 2 stredné a 3 materské školy v Pezinku.
Celkovo sme uskutočnili 152 prednášok a ostatných preventívnych akcií za rok, za ktoré sme
získali 82 pochvalných vyjadrení. Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:
1. Úcta a sebaúcta (586 žiakov), 17,8 %
2. Životné hodnoty – pozitívna motivácia (541 žiakov), 16,43 %
3. Bezpečná škola (511 žiakov), 15,52 %
4. Dopravná výchova (352 žiakov), 10,69 %
5. Prevencia počítačovej kriminality (297 žiakov), 9,02 %
6. Prevencia drogových závislostí (195 žiakov), 5,92 %
7. Prevencia šikanovania a domáceho násilia (172 žiakov), 5,22 %
8. Sociálno-psychologický program (155 žiakov), 4,70 %
9. Prevencia grafity (114 žiakov), 3,46 %
10. Prevencia manipulácie v citových vzťahoch mladistvých a rodičovstvo (110 žiakov),
3,34 %
11. Prevencia siekt a deštruktívnych spoločenstiev (98 žiakov), 2,97 %
12. Sebaobrana (70 žiakov), 2,12 %
13. Exkurzie spojené s besedou (66 žiakov), 2%
14. Prevenčno-bezpečnostný program pre seniorov (25 žiakov), 0,75 %

Záujem škôl o konkrétne témy v percentách
3 546 zúčastnených žiakov z 5. základných, 2. stredných
a 4. materských škôl
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Najaktívnejšou školou v oblasti prevencie bola ZŠ Kupeckého, ktorá v priebehu roka
vytvorila v spolupráci s koordinátorom prevencie kriminality nový systém osvety pre rodičov.
Okrem toho vznikol na škole krízový tím zložený z vedenia školy, psychologičky a našich
dvoch pracovníkov prevencie kriminality. Výsledkom týchto aktivít boli pravidelné besedy
pre rodičov na rôzne aktuálne témy prevencie, okamžité riešenie vzniknutých problémov na
škole (nežiaduce prejavy jednotlivcov alebo žiackych kolektívov), aktualizovanie obsahu
preventívnych programov, zníženie počtu udelených pokarhaní a znížených známok zo
správania.
V rámci projektu sme zrealizovali 5 väčších prevenčných akcií, počas ktorých bolo
oslovených cca. 1 133 osôb.
Ukážky činnosti počas akcie OR HaZZ v Pezinku (cca. 300 osôb)
Športovo-preventívna súťaž pre všetky základné školy v Pezinku (120 žiakov)
Detský športovo-náučný tábor (43 detí)
Večer bojových umení Mesta Pezinok uskutočnený pri príležitosti 20. výročia
založenia Mestskej polície Pezinok (cca. 250 osôb)
Mikulášska akcia (cca. 420 žiakov)
Z ostatných údajov projektu uvádzame nasledovné fakty:
Poradenskú činnosť a konzultácie využilo 21 osôb, (prevažne rodičov
a študentov VŠ)
Príspevkov odvysielaných v televíziách (PK TV, TV Karpaty, RTVS, TV JOJ)
bolo 18.
Príspevkov v miestnych, regionálnych novinách a v denníku SME bolo
uverejnených 9.
Príspevkov na našej webovej stránke bolo uverejnených 28.
Realizovali sme 8 mediálnych kampaní zameraných na osvetu v oblasti
prevencie kriminality. Celkový počet oslovených aj vďaka médiám presiahol
200 000, nakoľko sme mali odvysielané príspevky aj v hlavných správach
verejnoprávnej televízii.
Úspechy projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ boli nasledovné:
 Zlaté ocenenie v národnej súťaži za prevenciu počítačovej kriminality
a bezpečné používanie nových technológii.
 Prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality.
 Úspešná reprezentácia Pezinka a súčasne Slovenskej republiky vo finále (na
Cypre) medzi najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. Prezentovali
sme inovatívne prvky v prevencii, ktoré zatiaľ žiadna krajina ešte nerealizuje,
pričom sme získali záujem o preklady našich materiálov do anglického jazyka.
 O pravidelnú hospitačnú prax pre denných študentov na našom pracovisku nás
oficiálne požiadala zástupkyňa Katedry pedagogických štúdií pre vzdelávaciu
činnosť Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. Táto prax bola zahájená v prvej polovici
r. 2012.

 Za doterajšiu spoluprácu v oblasti prevencie kriminality získal náš koordinátor
prevencie kriminality inšp. Bc. Miroslav Schlesinger ďakovnú plaketu od Mestskej
polície Vysoké Tatry. (Poznámka: uvedené ocenenie dokladuje, že pomáhame aj
iným kolegom rozvíjať a skvalitňovať prevenciu.)
Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi
prevenciu kriminality. Išlo o nasledovné:
OR PZ Pezinok
OR HaZZ Pezinok
Oddelenie sociálnych vecí MsÚ
Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí
Krajský koordinátor prevencie kriminality v Bratislave
Ministerstvo vnútra SR (policajný psychológ)
Občianske združenie – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK)
1. Judo Club Pezinok
1. Karate Club Pezinok
Rímsko-katolícky farský úrad Pezinok a kapucíni
Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Vzhľadom k uvedeným faktom považujeme rok 2012 doteraz za najúspešnejší,
nakoľko sme získali za našu prácu najviac významných ocenení. Za dvadsať rokov našej
činnosti sa nám podarilo dosiahnuť nadštandardné výsledky práce, vďaka ktorým sme už
trikrát reprezentovali SR na medzinárodnej súťaži EÚ. Prezentujeme tak dobré meno Pezinka
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pričom profesionálne zabezpečujeme bezpečnosť
obyvateľov i návštevníkov mesta.

