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Pravidlá preventívno projektu  

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach 

 

 

Názov projektu:   „Práca polície očami detí“  

 

Organizátor projektu: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v Michalovciach 

 

Spoluorganizátor projektu: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce        

 

Zameranie projektu: 

-  výtvarná súťaž zameraná na spoznávanie práce príslušníkov PZ 

 

Cieľ projektu: 

- zistenie a zvyšovanie informovanosti detí z oblasti práce príslušníkov PZ prostredníctvom ich 

tvorivej činnosti 

 

Cieľové skupiny:     

✓ deti prvého stupňa základných škôl 

✓ deti z detských domovov 

✓ deti prvého stupňa špecializovaných škôl 

✓ deti z centier voľného času 

 

Súťažné kategórie pre cieľové skupiny detí: 

I. kategória: 1. – 2. ročník 

II. kategória: 3. – 4. ročník  

 

Súťažná téma: 

„Práca polície očami detí“ 

 

Pomocné otázky: 

- Ako prebieha výcvik policajných psov? 

- Ako vyzerá policajné auto? 

- Ako si predstavuješ zásah policajtov „kukláčov“? 

- Ako riadi dopravný policajt križovatku? 

 

Spracovanie zadanej témy: 

 Úlohou detí je vytvorenie a realizácia súťažného diela na základe  súťažnej témy. 

 

Maximálny počet detí pracujúcich na jednom diele:  

 maximálne 2 deti. 

 

Rozmer výtvarného diela (použitie ľubovoľnej  techniky):  

 maximálne 1x1 m a u trojrozmerného diela 0,5 x 0,5 m 

             

 

UPOZORNENIE! 

 

 Prosíme o dodržiavanie počtu detí, rozsahu a veľkostí súťažných prác, inak dielo nemusí byť 

zaradené do súťaže. 

 

 Každé dielo musí obsahovosť meno autora, vek, triedu , adresu a telefón školy. 



 

 Všetky vyššie uvedené subjekty zaoberajúce sa vzdelávaním a výchovu detí (ZŠ, špeciálne 

školy, detské domovy, centrá voľného času) môžu poslať maximálne 5 prác. 

 

 Práce je nutné poslať do 20. novembra 2020 na adresu Okresného riaditeľstva PZ v 

Michalovciach, kpt. Ing. Zuzana Rozsypalová, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce resp. na adresu 

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, Ul. Gorkého 1, 071 01 Michalovce  (kontaktná osoba p. 

Mária Tkáčová), pričom rozhoduje pečiatka pošty. 

 

Podmienky súťaže: 

 Účasťou v súťaži prevádza účastník všetky práva súvisiace so zaslaným výtvarným dielom na 

organizátora súťaže, súhlasí s dodržiavaním týchto oficiálnych predpisov s tým, že všetky rozhodnutia 

organizátora prijme ako konečné. 

 

 Účastník súhlasí s tým, aby zaslané dielo bolo využívané v preventívnych projektoch a pri 

realizácii preventívnych aktivít Okresným riaditeľstvom PZ v Michalovciach, aby bolo pre účely 

týchto preventívnych projektov a aktivít rozmnožované. Rozmnožené diela môžu byť ďalej 

rozširované, zapožičané, vystavované a prístupné verejnosti, hlavne prostredníctvom počítačovej siete. 

Právo využiť dielo vyššie uvedeným spôsobom sa poskytuje bezodplatne. 

 

 Zaslané diela sa stávajú majetkom organizátora súťaže a účastníci nemajú nárok na ich 

vrátenie. 

  

 Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením prihlásených výtvorov po dobu 3 rokov od 

ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ nie je povinný výtvor prihlásený do súťaže vystaviť. 

 

 

Vyhodnotenie súťažných tém a odovzdanie cien: 

 Práce prihlásené do súťaže a spĺňajúce jej podmienky bude hodnotiť hodnotiaca komisia. O jej 

zložení rozhodne referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ v Michalovciach - autor projektu. 

Komisia bude vytvorená z pracovníkov okresného riaditeľstva a prizvaných odborníkov. 

 

 Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v mesiaci december v galérii 

Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach (výhercovia budú o konkrétnom termíne 

informovaní telefonicky), kde bude zároveň prebiehať výstava vybraných prác.  Sprievodné akcie 

počas výstavy - prednášky pre najmenších (práca polície, dopravná výchova.....).  

 

Školy v prípade umiestnenia budú informované písomne resp. telefonicky. 

 

Odmeny: 

 Pre výhercov súťaže bude odmenou nielen ich tvorivá činnosť, ale aj  zaujímavé ceny 

a zážitky zo slávnostného odovzdávania cien. 

 

 


