
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti  Mesta  Lučenec 

konanej dňa  21.03.2017 

 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program:         1.   Otvorenie 

2. Vyhodnotenie aktivít 

3. Plán činnosti na ďalšie obdobie 

4. Rôzne, info 
 

 

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

 

2. p.Baculík informoval prítomných o veľmi pozitívnej odozve na zaslané podnety k otázkam 

problémov v školách zo strany p. Buksovej z MV a vyjadril poďakovanie za zorganizovanie 

vzdelávania  s p. Nagyovou 

 

3. p.Buksová zaslala návrhy týkajúce sa prevencie extrémizmu, rasizmu a iných prejavovo 

intolerancie na školách na doplnenie. Z diskusie vyplynulo, že zamestnanec z CPPPaP sa zúčastnil 

vzdelávania Výskumného ústavu detskej patalógie  v tejto oblasti. p.Galádová osloví riaditeľku 

CPPPaP s požiadavkou na odborné školenie k tejto téme. 

 

- pred zasadnutím  bola členom komisie zaslaná  Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporu protidrogových aktivít 

-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, s ktorým sa  dohodol termín 11.04.2017 o 8,00 hod. na konkretizáciu cieľov 

a obsahu projektu s termínom zaslania do 15.05.2017 

– členovia komisie zašlú návrhy k témam vzdelávania v rámci projektu do 10.04.2017 

 

 

4.p.Domoková informovala, že MsP obdržala žiadosť o súčinnosť pri spracovaní analýzy stavu 

vývoja kriminality a inej protispoločenskej činnosti v BB kraji, túto žiadosť dostali aj prednosta OÚ  , 

primátorka mesta,  okresný riaditeľ PZ a pod. Za MsP bola p.Buksovej zaslaná ročná správa o činnosti 

MsP s tabuľkovou časťou a delením podľa druhu priestupkov. p.Baculík sa obrátil na okresného 

riaditeľa PZ, ktorý tiež predložil a zaslal požadované podklady. 

 

-p.Aláčová info, že na ZŠ MRŠ bude v rámci pilotného programu prebiehať 2.stretnutie – vzdelávanie 

s OZ Fénix 

 

-články do Mestských novín – 22.3.2017 OZ Fénix, článok p. Kropáčovej o vzdelávaní s p. Nagyovou 

 

-p.Kukla – záujem o exkurzie na HaZZ nahlásiť predom 

                                           

 

 

Najbližšie zasadnutie komisie bude 27.04.2017 o 9,00 hod. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


