
Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality  

a inej protispoločenskej činnosti 

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 29. novembra 2017  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Informácia o priebehu odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom 

XXI.“ – obsahové a organizačné zameranie          

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie 

3. Prevencia, liečba závislostí a ďalších problémov s užívaním „návykových“ látok           

MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver    

 

K bodu 1: 

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka 

komisie, privítala prítomných hostí,  členov komisie a účastníkov odborného semináru.  

 

K bodu 2: 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie predložila účastníkom informáciu o priebehu 

a organizácii 21. ročníka odborného semináru v pôsobnosti mesta Senica. Vyzdvihla najmä dlhodobé 

pôsobenie členov komisie v oblasti sociálnej prevencie na úseku drogových závislostí, prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti.  

 

K bodu 3: 

      MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava realizoval 

prednášku na tému „Prevencia, liečba závislostí a ďalších problémov s užívaním „návykových“ látok“. 

Vysvetlil legislatívny rámec a aktuálnu prax v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej  prevencie 

v podmienkach  Slovenskej republiky. Informoval o štruktúrach zariadení na prevenciu a následne 

liečbu závislostí a ich pôsobnosť. Priblížil konkrétnu prácu a problémy v centre pre liečbu drogových 

závislostí, ktorého je riaditeľom ako aj odporúčané postupy pri riešení situácií v oblasti užívania a 

liečby návykových látok. 

 

K bodu 5: 

     V diskusii vystúpili so svojimi osobnými poznatkami z oblasti primárnej prevencie hostia – 

odborníci pôsobiaci v uvedenej oblasti (Mgr. Miroslav Jablonický, koordinátori pre prevenciu 

sociálno-patologických javov, zamestnanci ÚPSVaR). 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie a odborného semináru bol vyčerpaný, 

predsedníčka  komisie poďakovala za spoluprácu Mestu Senica, členom komisie, štatutárnym 

zástupcom spolupracujúcich organizácií, lektorovi a účastníkom odborného semináru. Zaželala 

všetkým  veľa úspechov pri realizácii úloh na úseku primárnej prevencie.     

 

Senica 30. november 2017 

Zapísala: Stanislava Dávideková 

 

 

                                                                            Ing. Jarmila Barcaj  Drinková   

                                                                                   predsedníčka komisie 


