Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 20. zasadnutí dňa 24.11.2016
a zaznamenané ústne a spracované písomné odpovede

PÍSOMNÉ INTERPELÁCIE:
Neboli doručené
ÚSTNE INTERPELÁCIE:
J. Timkovič- 1. Opýtal sa, tlmočil otázku od občanov, prečo zo Svitu odišiel urológ a MUDr. Švaňová, ktorá po ňom
prišla nemá zmluvu s najväčšími zdravotnými poisťovňami ?
M. Škvarek odpovedal, že minulý rok priestory na prenájom urologickej ambulancie boli voľné a preto
si v týchto priestoroch po rokovaní s NsP Levoča otvorila ambulanciu MUDr. Švaňová, bola jej
ponúkaná spolupráca s poisťovňou, ambulancia je otvorená pre pacientov 5 dní v týždni, ostáva
vyriešiť zmluvu s poisťovňami.
NsP Levoča má schválenú ordináciu vo Svite od Prešovského samosprávneho kraja, preto NsP nemá
právo zrušiť ambulanciu.
Povedal, že v piatok osobne pôjde do NsP Levoča, zistí prečo táto situácia nastala a urobí všetko
preto, aby sa tento problém vyriešil.
písomná odpoveď:
doplnenie verbálnej informácia k téme interpelácie Zrušenie Urologickej ambulancie –Svit Fraňa
Kráľa 273 poskytovateľom NsP Levoča.
Na základe interpelácie poslanca Timkoviča som osobne navštívil riaditeľa Nemocnice Lecvoča Mgr.
Miroslav Jaška a požiadal som ho o vysvetlenie, prečo nemocnica zrušila výkon v špecializovanej
urologickej ambulancii vo Svite.
Uvedená ambulancia bola schválená v sieti Rozhodnutím PSK č.3014/2016/OZ-HAR zo dňa 23.3.2016.
Teda predmetná ambulancia je zaradená do siete a z uvedeného dôvodu je aj povinnosť zdravotných
poisťovní uvedenú ambulanciu zazmluvniť. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. má túto
špecializovanú ambulanciu zazmluvnenú so zdravotnými poisťovňami nakoľko je v sieti
špecializovaných ambulancií schválených PSK.
Vedenie nemocnice, cestou jej riaditeľa, mi podalo informáciu, že pri otvorení urologickej
ambulancie MUDr. Švaňovou toto privítali a po jednaniach s pani doktorkou upovedomili zdravotné
poisťovne, že zazmluvnené objemy pre svoju urologickú ambulanciu uvoľňujú ako zmluvný objem
novovzniknutej ambulancie MUDr Švaňovej, čo pri akceptácií ZP by kontinuálne zabezpečilo služby
bez toho aby to pocítil pacient. V súvislosti s uvedeným bolo zo strany vedenia NsP Levoča prijaté aj
rozhodnutie o ukončení činnosti jej špecializovanej urologickej ambulancie.
Vzhľadom k tomu, že k zazmluvneniu nedošlo v prospech MUDr. Švaňovej, vedenie nemocnice
a primátor Mesta Svit sa dohodli na spoločnom postupe, tak aby MUDr. Švaňová po zazmluvnení
objemov v zdravotných poisťovniach /ZP/ bola schopná poskytovať plnohodnotné služby
špecializovanej urologickej ambulancie.
O Výsledkoch rokovaní so ZP budem poslancov informovať.
M. Škvarek
Prílohy: kópia Rozhodnutia PSK č. č. 3014/2016/OZ-HAR zo dňa 23.3.2016.
D. Vojsovičová1. opýtal sa, upozornila a požiadala o vyriešenie problému dopravnej situácie pri MŠ Mierová, hlavne
vo vnútrobloku pri prevádzke Pizzérie, či sú pridelené od mesta parkovacie miesta, ak áno, prečo nie
sú označené?
M. Škvarek povedal, že odpoveď bude daná písomne

písomná odpoveď:
Stručný opis chronológie uvedenej problematiky:
1.Kúpná zmluva odkúpenia trafostanice na KN - C č. 206/50 (vlastník VEZ Poprad ako predávajúci)
a La Stella Tatry (p. Danes ako kupujúci) dňa 13.08.2012.
2.Prenájom priľahlej parcely KN – C č. 229/354 od Mesta Svit o výmere 50 m2 zmluvou uzatvorenou
dňa 31.07.2012.
3.Stavebné povolenie stavby „Výroba pizze – nadstavba bytu“ v zákonom stanovenej lehote sa
odvolala p. Marta Šterbáková Komenského č.8.
4.Dodatok č. 1 k základnej zmluve zo dňa 17.09.2012 na prenájom pozemku od Mesta Svit.
5.Od 15.11.2012 do 6.06.2013 Výzvy Mesta na úhradu dlžného nájomného, úroku z omeškania
a zmluvnej pokute.
6.Pravoplátné zamietnutie Krajského stavebného úradu Prešov p. šterbákovej a potvrdenie vydaného
stavebného povolenia pre p. Danesa a zverejnenie vyhlášky o zamietnutí.
7.17.06.2013 sa p. Danes odvolal proti výzve na úhrady nájomného, atď..
8.18.06.2013 - odstúpenie od zmluvy p. Danesom.
9..21.01.2014 - p. Rajštaterová (dcéra p. Šterbákovej) žiadosť o sprístupnenie odstúpenia nájomného
vzťahu a podanie sťažnosti na posun oplotenia a poškodzovanie zelene .
10. 16.03.2015 - Sťažnosť na nečinnosť úradu od p. Šterbákovej, Komenského č.8 na parkovanie
vozidiel firmy La STella, na premávku vozidiel, výrobu pizze atď.
11. 02.06.2015 - Verejnou vyhláškou zastavenie stavebného povolenia na stavbu „Výroba pizze
a nadstavba bytu a kancelárskych priestorov“, pretože nepreukázal doklad o vlastníckom práve ani
inom práve k pozemku . KN – C č.229/354, nakoľko naj. vzťah z Mestom bol zrušený a stavebník
nepreukázal dostatok potrebnej výmery na parkovanie vozidiel firny, odstavnej plochy a na
skladovanie stavebného materiálu.
12.Súdne konanie žalobkyne p. Šterbákovej zastúpenej advokátskou spol. Soukeník – Štrbka voči
Okresnému úradu Prešov (nadradený orgán Spoločného obecného úradu Svit) a rozsudok v mene
Slovenskej republiky zamietnutia žaloby a potvrdenie správnosti postupu Spoločného obecného
úradu Svit.
13. 09.06.2015 Informácia pre p. Martu Šterbákovú o tom že Mesto Svit doteraz zjednalo nápravu vo
veci dorubenia úroku z omeškania, vyplývajúceho z omeškania platby nájomného – úrok z omeškania
bol vypočítaný za obdobie od nasledujúceho dňa po dni splatnosti nájomného do dňa skutočného
zaplatenia, doplatok úroku z omeškania bol nájomcom p. Danesom uhradený na účet Mesta.
14. 30.06.2015 - odpoveď Mesta Svit na požadované informácie p. Marte Rajštaterovej .
15.7.07.2015 - Sťažnosť p. Ing. Mikuleckej- Šterbákovel (dcéra p. Šterbákovej žijúca a bývajuca
v Českej republike v Meste Cheb ) na prerušené stavebné konania dohliadnutie vyriešenia sťažností
na zlikvidovaný orgován , poškodenie zelene atď..
16.24.07.2015 -Žiadosť o doručenie odpovede za nevybavenie časti sťažnosti od p. Marty Šterbákovej
17. 04.08.2015- Písomné odpovede Mesta Svit v zmysle Občianskeho zákonníka .
18.Pokus Mesta Svit o doriešenie situácie všetkých účastníkov, zjednotenie postupnosti v predmetnej
lokalite s uplatnením zákona o mediácii č. 420/2004 z. z..
19. Rokovania na riešení komplikovaných problémov s primátorom mesta, kde boli podané veľmi
dobré návrhy na riešenie zo strany mesta , okrem iných aj ponuka iných priestorov na prenájom pri
výrobe pizze atď.
20. Uskutočnili sa dve stretnutia mediácie za účasti p. Mikuleckej- Šterbákovej, p. Danesa , JUDR.
Dagmar Tragalovou (mediátorka) Mesto Svit zastúpené hlavným kontrolórom v priestoroch MsÚ.
K podpisu notárskej zápisnice potrebnej na ďalšie mediačné konanie nedošlo. Mesto Svit
v evidencií sťažnosti ukončilo spisy stanoviskom dňa 3.08.2015, potvrdeným podpisom písomnosti
p. Martou Šterbákovou, Komenského č.8, Svit.
J. Mezovský

F. Drozd1. opýtal sa, ako sa vykonáva prevencia proti drogovej závislosti a hazardným hrám v základných
školách a či sa neuvažuje o zrušení herní vo Svite
M. Škvarek - informácie budú poskytnuté písomne
písomná odpoveď:
Mestská polícia Svit (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený uznesením Mestského
zastupiteľstva vo Svite ( ďalej len MsZ) č. 44/1991 zo dňa 22.08.1991 v zmysle § 19 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Tento poriadkový útvar už 25. Rokov pôsobí pri
zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrane životného prostredia v meste a plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z
rozhodnutí primátora mesta Svit, v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Trvalou úlohou príslušníkov MsP bolo v rámci zabezpečenia bezpečnosti osôb najmä žiakov
základných škôl pri priechodoch pre chodcov v dňoch školského vyučovania, kde bol spravidla v čase
od 07.00 do 08.00 hod. a v čase od 13.00 do 14.00 hod. zabezpečovaný pravidelný dohľad nad
bezpečnosťou cestnej premávky a žiakov vo vybraných lokalitách v okolí základných škôl na teritóriu
mesta.
V hodnotenom období roka 2016 vykonali príslušníci MsP 56 kontrol v zmysle zákona NR SR č.
219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Kontroly boli zamerané na
podávanie a konzumáciu alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Počas hodnoteného
obdobia bolo takto zistených príslušníkmi MsP celkom 1 prípad požitia alkoholu osobou mladšou ako
18 rokov. Všetky prípady boli v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 214/2009 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v platnom znení
odstúpené príslušnej obci v mieste bydliska maloletej alebo mladistvej osoby. Počas hodnoteného
obdobia bolo riešených 9 prípadov spáchaných maloletými osobami. Všetky priestupky spáchané
maloletými osobami boli v zmysle § 60 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
oznámené orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a súčasne všetky priestupky
mladistvých aj maloletých osôb boli ihneď oznamované zákonným zástupcom týchto osôb.
Druh protiprávneho konania – priestupky

Počet riešených protiprávnych
konaní za obdobie
od 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016

§ 22 – priestupky proti BaPCP

164

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku

11

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

43

§ 50 – priestupky proti majetku

20

Ostatné priestupky – spolu

2

Počet zistených trestných činov

9

Počet zistených porušení VZN mesta Svit

196

Počet priestupkov spáchaných maloletými osobami

1

Počet priestupkov spáchaných mladistvými osobami

1

Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizovala MsP v zmysle § 3 ods. 1 písm. i)
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a v súlade s ďalšími strategickými
dokumentmi platnými v SR.
Jednou zo základných priorít MsP je oblasť preventívnej činnosti, kde táto bola zameraná hlavne na
určené cieľové skupiny, za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb, zabezpečenia podmienok dodržiavania
verejného poriadku v meste, ako aj prezentovania práce a informovania občanov mesta o činnosti
MsP Svit.
Počas hodnoteného obdobia preventista MsP v spolupráci s určenými príslušníkmi MsP realizovali
množstvo preventívnych aktivít, ktoré je možné kategorizovať do troch hlavných oblastí na : projekty,
besedy a ukážky, ktoré boli realizované samostatne. Príslušníčka MsP Svit koordinuje svoju činnosť
s príslušníčkou OR PZ Poprad, ktorá má na starosti prevenciu.
Projekty realizované MsP Svit.
P. č Názov projektu

1.

Druh školy Počet účastníkov Počet vyuč. hod. Spolupráca

Chov a držanie psov na sídlisku

ZŠ

68

2

-

V mesiacoch január až október 2016 MsP pokračovala v realizácii projektu „Chov a držanie psov na
sídlisku“. Žiakom základných škôl príslušníci MsP vysvetlili, čo si vyžaduje chov psa s dôrazom na
dodržiavanie ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov v platnom znení a VZN
č. 6/2002, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa
zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných
priestranstiev na území mesta Svit. V sledovanom období sa projektu zúčastnilo 68 žiakov.
Príslušníčka MsP vykonala na Základnej škole Mierová a Základnej škole Komenského prednášky na
témy : Dopravná výchova a taktiež Úvod do problematiky drog. Na základnej škole Komenského bola
vykonaná preventívna prednáška problémovým žiakom o priestupkovej zodpovednosti.
Problémovým študentom Strednej odbornej školy vo Svite bola realizovaná prednáška a pohovor na
tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých osôb a protispoločenské správanie.
Besedy realizované MsP Svit.
Témy besied a prednášok o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Názov témy
Stretnutie so seniormi – rady seniorom, ochrana

Druh školy Počet besied/ počet účastníkov
DOS

1/50

Dopravná výchova

ZŠ

2/146

Úvod do problematiky drog

ZŠ

3/313

Negatívne účinky drog – drogová závislosť

SŠ

Škodlivé účinky alkoholu a tabakových výrobkov

ZŠ

Škodlivé účinky alkoholu a tabakových výrobkov

SŠ

Priestupková zodpovednosť osôb

ZŠ

Priestupková zodpovednosť osôb

SŠ

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých osôb

ZŠ

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých osôb

SŠ

3/69

Spolu počet besied

-

10

Spolu počet účastníkov

-

603

1/25

Sumárny prehľad preventívnych aktivít realizovaných MsP Svit.
P. č. Druh školy/zariadenia Počet besied, prednášok a ukážok Počet osôb Čas trvania (minúty)
1.

Základné školy

7

552

540

2.

Stredné školy

3

69

180

3.

Materské školy

0

0

0

4.

Seniori

1

50

90

SPOLU

11

671

810

Koncepcia vzdelávania, práce s mládežou a seniormi na rok 2017
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Zhodnotenie aktuálneho stavu
Stanovenie cieľov
Spôsob realizácie
Prednášky – zameranie, prevedenie
Zoznam prednášok
Harmonogram prednášok
Záver

1.Úvod
Jednou z hlavných úloh a priorít Mestskej polície je prevencia.
V rámci prevencie je veľmi dôležitá aktívna práca s deťmi a mládežou na úrovni základných a
stredných škôl. Deti sa zoznamujú s prácou Mestskej polície, dostávajú rôzne informácie a
oboznamujú sa so situáciami, s ktorými sa denne stretávajú a môžu byť pre nich potencionálne
nebezpečné a dostávajú návod ako tieto situácie bezpečne zvládnuť.
Nemenej dôležitou súčasťou prevencie je tiež práca so seniormi. Seniori bývajú často terčom
prepadnutia, krádeží a iných trestných činov. Taktiež netreba zabudnúť na seniorov ako chodcov účastníkov cestnej premávky, kde často dochádza k nehodám z dôvodu ich neinformovanosti o
pravidlách cestnej premávky a nezabezpečeniu dobrej viditeľnosti ich osoby.
Výsledkom tejto aktívnej prevencie, by mal byť lepší prehľad o práci Mestskej polície, zvýšenie dôvery
v osobe príslušníka Mestskej polície, zvýšenie povedomia a zvýšenie ochrany a bezpečnosti, zníženie
kriminality a priestupkovosti v meste.
2.Zhodnotenie aktuálného stavu
Aktuálny stav práce s deťmi a mládežou je na úrovni základných a stredných škôl zabezpečený iba
v rozsahu školských osnov a táto činnosť Mestskej polície nebola dlhodobo zabezpečená.
Podceňovanie tejto činnosti je z hľadiska bezpečnosti a pripravenosti detí a mládeže a povedomia o
danej problematike z hľadiska prevencie dlhodobo nesystémové a vedie k zvýšenej miere priestupkov
a kriminality.
Takisto práca so seniormi v rámci prevencie je nesystémová a je potrebné zabezpečiť plynulú a
aktívnu prácu s nimi.

3.Stanovenie cieľov
1.
2.
3.
4.
5.

Zvýšenie vedomostí u detí, mládeže a seniorov
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany
Zvýšenie dôvery v osobe Mestského policajta
Zlepšenie prehľadu o práci Mestskej polície
Zníženie preistupkovosti a kriminality na území mesta

4.Spôsob realizácie
Pripraviť podklady na prednášky
Osloviť ZŠ, MŠ, stredné školy a klub dôchodcov,pôsobiace na území mesta o spoluprácu
Začať s aktívnou prevenciou a vzdelávaním formou prednášok
Vyhodnocovanie spätných väzieb zo strany pedagogických pracovníkov, rodičov a seniorov,
následné realizovanie úprav
5. Vzdelávanie pracovníkov MsP, ktorí budú prednášajúci v daných problematikách.
6. Vyhodnotenie

1.
2.
3.
4.

Aktívny prístup k tejto problematike zo strany Mestskej polície je nevyhnutný. Preto Mestská polícia
už v roku 2016 začala s aktívnou prevenciou a prácou s deťmi a mládežou na úrovni základných a
stredných škôl, kde boli zo strany Mestskej polície oslovené riaditeľky týchto školských inštitúcií,
ktoré spoluprácu tohto druhu uvítali.
V roku 2016 tak začala Mestská polícia spoluprácu zo školskými zariadeniami ZŠ Mierová, ZŚ
Komenského, SZŠ Svit. Toto vzdelávanie prebehlo formou prednášok, ktoré mali veľmi dobrý ohlas
ako u detí, tak aj u rodičov a pedagogických pracovníkov. Na základe týchto ohlasov pristúpila
Mestská polícia k vypracovaniu komplexného harmonogramu prednášok pre rok 2017 a užšej
spolupráce s týmito školskými zariadeniami.
Do budúcna je potrebné smerovať aktívnu prevenciu a výchovu aj na predškolské zariadenia, kde je
plánovaný začiatok spolupráce v roku 2017.
5.Prednášky – tématické zameranie a spôsob prevedenia
Prednášky sú rozdelené do 6 tématických celkov podľa vekovej kategórie.
Pre I. a II. stupeň základných škôl
Sú to :
Pravidlá cestnej premávky – ako sa správať ako chodec, cyklista, korčuliar
Záškoláctvo
Alkohol a fajčenie
Drogy
Šikanovanie
Oboznámenie sa s trestnoprávnou zodpovednosťou

Pre stredné školy
Sú to :
Drogy
Alkohol a fajčenie
Trestno-právna zodpovednosť
Šikanovanie
Prednášky budú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť je výkladová, pri ktorej sú účastníci
oboznamovaní s problematikou formou výkladu podporovaným audiovizuálnou technikou a
komunikačnej časti, ktorá je vedená formou dialógu, pri ktorej účastníci kladú k téme otázky a vedie
sa konverzácia s účastníkmi.
Prednáška o pravidlách cestnej premávky bude prebiehať aj v exteriéri, kde je využívané detské
dopravné ihrisko a účastníci prednášky si tak môžu priamo vyskúšať ako pravidlá v praxi fungujú.

Pre seniorov:
Sú to:
Zabezpečenie a ochrana majetku
Ako sa vyhnúť podvodom
Ochrana pred zlodejmi
Správanie sa v cestnej premávke
6.Zoznam prednášok
ZŠ I. stupeň a MŠ - Pravidlá cestnej premávky – teória / interiér
ZŠ II. stupeň a Stredná škola - Alkohol a fajčenie
seniori – Zabezpečenie a ochrana majetku
ZŠ I. stupeň a MŠ – Dopravná výchova – prax /exteriér
ZŠ II.stupeň a stredná škola – Trestnoprávna zodpovednosť a šikanovanie
ZŠ I.stupeň – Záškoláctvo, šikanovanie
ZŠ II. stupeň a stredná škola – Drogy
seniori - Ako sa vyhnúť podvodom, ochrana pred zlodejmi
ZŠ I. stupeň – Alkohol, drogy, fajčenie
ZŠ II. stupeň a stredná škola – Záškoláctvo a šikanovanie
seniori – Správanie sa v cestnej premávke
7.Harmonogram prednášok
Harmonogram prednášok a tematické rozdelenie pre školy je prispôsobené ročným obdobiam a tiež
obdobiam, ktorými deti prechádzajú, napr. nová škola, noví spolužiaci, blížiace sa prázdniny a ktoré
sú pre nich často stresujúce, kedy sú deti buď bez dozoru, alebo je ten dozor menší.
Navrhovaný harmonogram je potrebné prekonzultovať s riaditeľmi školských, predškolských a
seniorských zariadení, čo sa týka počtu hodín a tiež aj termínov realizácie.

MESIAC
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

NÁZOV PREDNÁŠKY

NÁZOV ŠKOLY /
ROČNÍK

POČET PREDNÁŠOK V
UVEDENOM MESIACI

Dopravná výchova

ZŠ I.-II. ročník

3

Trestnoprávna zodpovednosť

SŠ III.- IV. ročník

2

Záškoláctvo

SŠ I.-II. ročník

2

Zabezpečenie a ochrana majetku

seniori

1

Alkohol a fajčenie

ZŠ V.- IX. ročník

3

Dopravná výchova

ZŠ III.-IV. ročník

2

Chov psov

ZŠ VI.-VII. ročník

2

Záškoláctvo a šikanovanie

SŠ III.-IV. ročník

2

Alkohol a fajčenie

SŠ I.-II. ročník

2

Šikanovanie

ZŠ III.-IV. ročník

3

Trestnoprávna zodpovednosť

SŠ I.-II. ročník

3

Ako sa vyhnúť podvodom

seniori

1

Alkohol a fajčenie

SŠ III.-IV. ročník

2

Dopravná výchova-exteriér

ZŠ III.-IV. ročník

4

Drogy

ZŠ VIII.-IX. ročník

4

Dopravná výchova-exteriér

ZŠ I.-II. ročník

2

Drogy

SŠ

4

seniori

2

Šikanovanie

ZŠ V.-VI. ročník

2

Záškoláctvo

ZŠ VII.-IX. ročník

2

Alkohol, drogy, fajčenie

ZŠ VII.-IX. ročník

4

Chov psov

ZŠ VIII.-IX. ročník

2

seniori

2

Šikanovanie

SŠ I.-II. ročník

2

Oboznámenie sa s trestnoprávnou a
priestupkovou zodpovednosťou

ZŠ IX. ročník

4

seniori

3

ZŠ VIII.-IX. ročník

4

Júl, august prázdniny
September Ako predchádzať riziku prepadnutia

Október

November Správanie sa v cestnej premávke

December Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
Šikanovanie

8. Záver
Vzdelávanie je v tejto forme jednou z najúčinnejších foriem aktívnej prevencie nevyhnutnej pre
zdravý vývoj. Mestská polícia má v rámci aktívnej prevencie do budúcna plán a záujem rozšíriť pri
vzdelávaní detí a mládeže na úrovni materských, základných, stredných škôl a klubov dôchodcov
spoluprácu aj s inými zložkami ako napríklad s PZSR a jeho zložkami, požiarnikmi, záchranármi
a zastrešiť tak komplexný systém získavania a podávania informácií, skúseností a prevencie.
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