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Komisia prevencie
Vznik:
3.marca 2011
Zámer:

vytvorenie poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu úradu
primátora mesta Lučenec v zmysle Stratégie prevencie kriminality na
miestnej úrovni (Uznesenie vlády č.681 a nadväzujúce)
Zastúpenie:

zástupcovia subjektov profesne zastrešujúcich problematiku prevencie zastúpenie mesta Lučenec, Mestskej polície, Policajného zboru SR,
Hasičského a záchranného zboru SR, Colnej správy SR, CPPaP a nezávislí
odborníci na problematiku kriminality a sociálno-patologickej prevencie.

Aktivity za 2011

Pracovné workshopy v spolupráci s CPPaP
jar 2011
Analýza a prieskum názorov na stav koordinácie preventívnych aktivít v meste Lučenec a mapovanie záujmu o koordinovanú spoluprácu
koordinátorov prevencie
jeseň 2011
Oboznámenie a príprava prieskumu v spolupráci s koordinátormi škôl

Prieskum stavu sociálno-patologických javov
Realizovaný na základných školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta v spolupráci s koordinátormi prevencie na školách so zámerom objektívnej
identifikácie problémov pre účely stanovenia základných priorít prevencie na ďalšie obdobia.

Prednáškové aktivity
zamerané najmä na vyplnenie tém chýbajúcich v aktivitách prevencie škôl
BESEDA NA TÉMU POČÍTAČE, INTERNET a KRIMINALITA (11/2011)
ZŠ K.SUPA, Lučenec
BESEDA O SOCIÁLNYCH SIEŤACH A RIZIKÁCH (11/2011)
beseda so žiakmi 9.ročníka v rámci aktivít týždňa boja proti drogám
ZŠ Vajanského, Lučenec
POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A INTERNET V PRAXI (9/2011)
BESEDA S PREVENTISTOM PZ SR
PROTIPOŽIARNA PREVENCIA
séria prednášok pre študentov gymnázia v rámci OČAP
Súkromné gymnázium, Lučenec
KYBERKRIMINALITA A MLÁDEŽ (9/2011)
Prednášky pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ
Súkromná základná škola, Lučenec
IT KRIMINALITA A MLÁDEŽ (6/2011)
Prednášky pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ
ZŠ Novomeského, Lučenec
EMOTIKONY (5/2011)
Podujatie pre 1.,2. a 3. ročník SŠ
Študentský parlament Lučenec

Pracovné workshopy v spolupráci s CPPaP
jar 2012

Aktivity za 2012

Vyhodnotenie prieskumu sociálno-patologických javov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MÚ Lučenec
a stanovenie potenciálnych možných foriem spolupráce komisie, jej jednotlivých členov, pracovníkov CPPaP a koordinátorov
prevencie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Prednáškové aktivity
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV (máj 2012)
zorganizovaná v spolupráci s preventistom PZ SR pre Jednotu dôchodcov v rámci aktivít vo voľnej prírode
BEZPEČNÝ INTERNET V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY
pracovný workshop na tému bezpečnosť IT a prevencia v rámci MŠ v rámci konferencie Spoločnosti pre predškolskú výchovu
.......... a ďalšie

Preventívne aktivity väčšieho rozsahu
DNI PREVENCIE NA GYMNÁZIU BST Lučenec (máj 2012)
workshopy so špecialistami na prevenciu organizované v spolupráci Komisie prevencie protispoločenských činností mesta Lučenec, PZ
SR Lučenec, Colnou správou Lučenec

Pravá tvár počítača a život bez neho (SAFER DAY Lučenec)
•
•
•

súťaž pre žiakov 1. a 2.stupňa základných škôl
organizovaná v spolupráci CPPaP pod garanciou SAV
ukončená akciou pre žiakov ZŠ v kine APOLLO (celkom zúčastnených 971 žiakov)
•
•

•

vyhodnotenie súťaže
predstavenie rizík života v digitálnom priestore formou programu peer-aktivistov z radov žiakov 7.ročníkov škôl pod
vedením a réžiou pracovníčiek sociálnej prevencie z CPPaP

do aktivít zapojené aj ďalšie organizácie za účelom dlhodobej výstavy práv navštívených všetkými školami v okrese
Mestská knižnica, Mestské múzeum, Mestské kino

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Lučenec
Komisia prevencie protispoločenských činností
mesta Lučenec

2012

Prezentácie skúseností na odborných fórach
Konferencia SOCIALIA 2011

medzinárodná konferencia odborníkov z oblasti prevencie
Banská Bystrica, Katarína Kropáčová

Konferencia APUMS 2011 a 2012 konferencie Asociácie prednostov MU
Podbanské, Jaroslav Oster

Bezpečné Slovensko a EÚ 2012

medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku bezpečnosti
Košice, Radovan Konečný

Moderný učiteľ

motivačné školenie v rámci projektu Týždeň projektov o bezpečnosti na
internete Nadácie Orange
Pribylina, Jaroslav Oster

Sociálny pedagóg v škole

seminár s medzinárodnou účasťou
Univerzita m:Bella, Banská Bystrica, Katarína Kropáčová

RoadShow Moderný učiteľ 2012

motivačná roadshow n.o. Indícia
10 slovenských miest/1.100 učiteľov, Jaroslav Oster

Kolotoč Prevencie – pilotný projekt
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec
2 dni /5 prednášajúcich/5 okruhov tém
celkom: 32 prednášok
✓
✓
✓
✓
✓

priestupky a trestná činnosť
Colná správa a jej činnosť, drogy
IT kriminalita
Sekty a sektárstvo
sociálna prevencia

WEB Lučenec – sekcia pre prevenciu

Mestské noviny – stála rubrika
PREVENCIE

Od čísla 5/2012
• stály rozmer
• stála pozícia
• pevne stanovený
dizajn
• obsah zameraný
výhradne na
prevenciu

Na čom pracujeme teraz?
•

zintenzívnenie spolupráce so strednými školami s premietnutím skúseností
minuloročnej spolupráce so ZŠ
❑ v priamej väzbe na školy prostredníctvom koordinátorov prevencie
❑ rozvíjaním spolupráce so Študentským parlamentom

•

budovanie foriem vzdelávania v oblasti prevencie vo vzťahu k dospelým
❑ rodičia
❑ pedagogický pracovníci
❑ občania staršej generácie

•

zintenzívnenie spolupráce so strednými školami s premietnutím skúseností
minuloročnej spolupráce so ZŠ
❑ hľadanie foriem koordinácie a spolupráce s komisiou prevencie pri Obvodnom úrade

Otázka

Počet odpovedí

zastúpenie v %

áno bol/a som svedkom
šikanovania spolužiakov

161

32%

bol/a som obeťou
šikanovania

27

5%

stále som obeťou
šikanovania

7

1%

bol/a som agresorom
šikanovania

9

2%

myslím, že sa šikanovanie v
mojom okolí nevyskytuje

130

26%

neviem, či sa šikanovanie v
mojom okolí vyskytuje

172

34%

Počet odpovedí

zastúpenie v %

výsmech, prezývanie

387

76%

vyhrážanie, slovné urážky

195

39%

vykonávanie nezmyselných
príkazov

44

9%

zastrašovanie

115

23%

telesné napadnutie,bitka

121

24%

vymáhanie predmetov, jedla,
peňazí

35

7%

šikanovanie prostredníctvom
internetu

38

8%

iné

29

6%

Otázka

Šikanovanie

Šikanovanie vo virtuálnom prostredí
Otázka

Počet
odpovedí

zastúpeni
ev%

urážanie a nadávanie (komentáre fotiek a videí, na nástenke, cez chat, cez sms...)

223

44%

vyhrážanie a vydieranie (anonymné telefonáty)

46

9%

sexuálne obťažovanie a sexuálne návrhy (návrhy na stretnutia s neznámou osobou)

45

9%

zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí

59

12%

šírenie osobných informácií alebo klebiet

125

25%

vylúčenie zo skupín priateľov alebo z tímu v PC hrách, ignorácia v diskusných
skupinách

52

10%

krádež identity, vytváranie falošných alebo posmešných profilov, nenávistné skupiny

44

9%

iné

122

24%

