
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 19. júna 2017  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
      1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení  

1. Informácia o projektoch MV SR a príprava odborného semináru „Chráňme sa pred 
drogovým nebezpečenstvom XI.“ 

2. Rôzne  
- vernisáž výtvarnej súťaže žiakov v OR HaZZ Senica a výstava v Záhorskom 

osvetovom stredisku v Senici 
 

K bodu 1: 
      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 
predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie.  
     Zároveň vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené. 
 
K bodu 2: 
     Informáciu o obsahovom, organizačnom a personálnom zabezpečení výstavy výtvarných 
prác s tematikou prevencie podľa jednotlivých kategórií „Kto nás chráni“ podala Ing. Jarmila 
Barcaj Drinková, predsedníčka komisie a „Kto nás chráni“ podala Nina Gurinová, Záhorské 
osvetové stredisko Senica. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo cca 150 žiakov zo základných, 
základných umeleckých škôl a spojenej školy v okrese Senica. Porota vybrala  autorov 
výtvarných prác, ktorí boli ocenení.  Výstava potrvá do 31. júla 2017.                
      Účastníci sa zároveň zúčastnili vernisáže výstavy žiackych výtvarných prác pod názvom 
„Kto nás chráni“ v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, ktorá je súčasťou projektu „Na 
prázdniny bezpečne XII.“. 
      Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie informovala o priebehu schvaľovania 
projektov na MV SR – Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Podľa informácií Okresného 
úradu Trnava – krajskej komisie pre prevenciu kriminality boli projekty pre rok 2017 
prehodnotené a zaslané na schválenie na Ministerstvo vnútra SR.  
 
K bodu 3: 
      Členovia komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
v Senici sa spoločne s hosťami a ocenenými žiakmi a ich pedagógmi zúčastnili vernisáže 
výtvarnej súťaže. 
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Senica 20. jún 2017 
Zapísala: Stanislava Dávideková 
 
 
                                                                            Ing. Jarmila Barcaj  Drinková   
                                                                                   predsedníčka komisie 
 


