
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 23. marca 2017  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.  Otvorenie  
2. Informácia o projektoch z fondu PRO Senica                                                                  

      3. Rôzne  
- príprava odborného semináru – organizačné a obsahové zabezpečenie, účasť 

na odbornom seminári na tému „Rasizmus a extrémizmus“  
                 Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 
             4. Uznesenia 

 
K bodu 1: 
      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 
predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie.  
     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú 
splnené. 
 
K bodu 2: 
      Členovia komisie informovali o odovzdaných žiadostiach o poskytnutie finančných 
prostriedkov z fondu PRO Senica. Na ďalšom zasadnutí komisie budú žiadosti prerokované. 
  
K bodu 3: 
     Informáciu o obsahovom, organizačnom a personálnom zabezpečení odborného semináru 
na tému „Rasizmus a extrémizmus“ informovala PaedDr. Anna Sekáčová, riaditeľka CPPPaP 
Senica.  Odborný seminár realizovali lektori Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva Mgr. Tomáš Földes a Mgr. Michal Horváth. Vo svojich prednáškach objasnili súčasnú 
situáciu v oblasti rasizmu a extrémizmu v podmienkach SR ako aj z európskeho pohľadu. 
Vysvetlili odborné pojmy, východiská, hrozby a postoje k rasizmu a extrémizmu. Účastníkmi 
odborného semináru boli výchovní poradcovia základných a stredných škôl, zamestnanci 
CPPPaP Senica a Holíč, kultúrni a osvetoví pracovníci, členovia komisie a odborná verejnosť. 
      Predsedníčka komisie informovala členov o výsledkoch rokovania mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 2. 2017 – rozpočet príspevkových a rozpočtových 
organizácií na rok 2017, správa o činnosti mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru. 
     Členovia komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
v Senici sa spoločne s hosťami zúčastnili odborného seminára.              
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom komisie za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Senica 24. marec 2017 
Zapísala: Stanislava Dávideková 
 
                                                                            Ing. Jarmila Barcaj  Drinková  v.r. 
                                                                                   predsedníčka komisie 


