
 

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 20. novembra 2017  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.  Otvorenie  

2. Informácia o príprave odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým 

nebezpečenstvom XXI.                                                                                       

      Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica + členovia komisie 

3. Informácia o výzvach na predloženie projektov z prostriedkov štátneho rozpočtu 

SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Trnavského 

samosprávneho kraja 

      Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica  

4. Informácia o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu Centra pedagogicko- 

    psychologického poradenstva a prevencie v Senici 

    PaedDr. Anna Sekáčová, CPPPaP Senica 

5. Prevencia drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

    v školách mesta Senica 

    Mgr. Peter Kovačič, Spoločný školský úrad Senica 

6. Rôzne 

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

             7. Uznesenia 

 

K bodu 1: 

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

predsedníčka komisie, privítala Ing. Elenu Valáškovú, zástupkyňu primátora a prítomných 

členov komisie. Poďakovala v mene členov komisie za prácu Ing. Milanovi Černákovi 

a zaželala mu veľa pracovných a osobných úspechov. Zároveň predstavila nového člena 

komisie Ing. Juraja Šefčíka, ktorý bude zastupovať v komisii OR HaZZ Senica. 

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú 

splnené. 

 

K bodu 2: 

      Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie a PaedDr. Anna Sekáčová, riaditeľka CPPPaP  

informovali o zmene termínu odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým 

nebezpečenstvom XXI.“, ktorý sa uskutoční 29. 11. 2017 o 8.30 h. Priestory, ozvučenie, 

technika a občerstvenie je zabezpečená. Podklady k spracovaniu dohody o vykonaní práce sú 

pripravené. Pozvánky na odborný seminár doručia pozvaným a hosťom členovia komisie 

v rámci svojej pôsobnosti. 

                                      

K bodu 3: 

      Informáciu o výzvach na predloženie projektov z prostriedkov štátneho rozpočtu Rady 

vlády SR pre prevenciu kriminality na znižovanie kriminality, bezpečnosť a preventívne 



aktivity predložila tajomníčka komisie. Termín uzatvorenia výzvy je 14. december 2017. 

Projekty z výzvy samosprávneho kraja v súčasnosti nie sú zverejnené.       
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K bodu 4: 

     Informáciu o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu CPPPaP v Senici predložila 

členom komisie PaedDr. Anna Sekáčová, v ktorej priblížila realizované projekty a prácu 

v oblasti sociálne prevencie. Priblížila súčasné problémy práce s mladými ľuďmi 

v podmienkach CPPPaP.  Informácia tvorí  prílohu zápisnice.                                           

 

Uznesenie č. 16/2017: 

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  

b e r i e   n a   v e d o m i e                    

      informáciu o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu CPPPaP. 

 

K bodu 5: 

     Mgr. Peter Kovačič predložil informatívnu správu o prevencii drogových závislostí, 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti v školách  a školských zariadeniach v pôsobnosti 

mesta Senica. Správa tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie č. 17/2017: 

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

      správu o prevencii drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

v školách mesta Senica. 

 

K bodu 6: 

     Predsedníčka komisie Ing. Jarmila Barcaj Drinková informovala prítomných o výsledkoch 

rokovania MsZ – schválenie nového sobášiaceho poslanca, informácie o predložených 

správach.   

      Tajomníčka komisie upozornila členov na povinnosť oznamovania všetkých zmien 

v osobných údajoch – zmena občianskeho preukazu, bankového spojenia, poberanie 

dôchodku (starobného, invalidného, predčasného). Zmeny je potrebné oznámiť ihneď na 

mzdový úsek MsÚ p. Marešovej. 

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  

komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Senica 21. november 2017 

Zapísala: Stanislava Dávideková 

 

 

                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková   

                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 



 

 


