
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti  Mesta  Lučenec 

konanej dňa  25.01.2017 

 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program:         1.   Otvorenie 

2. Spracovanie podnetov k otázkam prevencie problémov v školách 

3. Plán činnosti na ďalšie obdobie 

4. Rôzne, info 
 

 

1. Zasadnutie komisie otvoril p. Baculík, ktorý prítomných privítal. 

 

-  p.Baculík informoval prítomných o akcii Mengeleho dievča, ktorá sa bude konať 27.1.2017 o 9,00 

pre ZŠ o 11,00 pre SŠ a o 18,00 pre verejnosť v Radnici mesta. p. Buksovej bola zaslaná pozvánka, 

avšak v tomto čase má už iné aktivity, požiadala o fotografie a stručné zhodnotenie. 

-03.02.2017 organizuje Prázdninové radovánky na Látkach 

 

2.V zmysle dohody z decembrového zasadnutia boli p. Aláčovou spracované podnety k otázkam 

problémov v školách, na ktorých sa podieľala aj p. Lacová, riaditeľka z Vajanského ZŠ, ostatní 

riaditelia sa nezapojili. 

p.Domoková doplnila podnety za MsP a Komisiu prevencie. Spracovaný materiál bol členmi komisie 

odsúhlasený a zaslaný p. Buksovej, členke Rady vlády pre prevenciu kriminality. 

 

3.Plán činnosti na rok 2017 sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí. Opäť sa preberala otázka financovania 

lektorov, nakoľko komisia nemá pridelené žiadne finančné prostriedky. 

-komisia sa uzniesla na tom, že by bolo vhodné vypracovať ucelený projekt vzdelávania 

koordinátorov prevencie a verejnosti s potrebným finančným zabezpečením – na komisiu bol 

prizvaný Ing. Vass, MsÚ, ktorý bol požiadaný aby sledoval výzvy na predkladanie projektov a 

obratom informoval členov komisie, resp. p. Aláčovú, Kropáčovú, Domokovú, nakoľko termíny na 

podávanie projektov sú dosť krátke. Taktiež by bolo potrebné sledovať výzvy rôznych nadácií. 

3.  

-p.Kropáčová uviedla, že PhDr. Nagyová vydala novú knihu "O čom deti nehovoria" – naplánovať 

vzdelávaciu aktivitu pre učiteľov MŠ a ZŠ 1.-4. roč., odmena 200,00 Eur. 

 

4.p.Domoková informovala, že v zmysle pokynov krajskej koordinátorky prevencie kriminality 

spracovala správu  o činnosti za MsP, pričom podklady zaslali aj ZŠ MRŠ, Vajanského, Kármana, 

Novomeského a za MŠ ich spracovala p. Sarvašová MsÚ. Správa s prílohami bola zaslaná Ing. 

Brveníkovej aj s odkazom na správu o činnosti CPPPaP LC. 

 

-p.Porubovič zaslal info o výzve MSVVaŠ na predkladnie žiadostí o finančné príspevky na zvýšenie 

inkluzívnosti vzdelávania, opäť ide o projekty s trojročným trvaním 

 

-p.Ubrankovičová: zisťujú na základe oznámenia MsP o užívaní alkoholických nápojov mladistvými, 

že je veľa prípadov na Pedagogickej akadémii a Strednej zdravotníckej škole 

 

Najbližšie zasadnutie komisie bude oznámené mailom. 
 

 


