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Uznesenie

k návrhu na zriadenie Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie

Číslo uznesenia:
Zo dňa:

Číslo materiálu:

Predkladateľ:

Podnet:

Stupeň utajenia:

tajomník Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Iniciatívny materiál

Predkladacia správa

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože
sa týka uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. Bývanie a s
ním spojené právne užívanie bytov a nebytových priestorov, ako i správanie sa v bytovom
dome je jednou z podmienok nutných na reprodukciu všetkých ľudských schopností.
V súčasnej dobe sledujeme výrazný nárast bytovej výstavby, ktorý je najmä vo
veľkých mestách na Slovensku reprezentovaný dlhodobou až trvalou mobilitou ľudí za
zaujímavými pracovnými príležitosťami.
Výstavba bytov je aj podľa oficiálnych zdrojov Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky jednou z hlavných oblastí, na ktorú sa koncentruje naše
stavebníctvo. Rok 2007 bolo na Slovensku rokom s najvyšším koncoročným počtom
dokončených bytov v porovnaní s obdobím od roku 1994.
Koncentrácia bytových domov, kde sa nachádza veľký počet ľudí na relatívne malej
ploche, však prináša aj otázky bezpečnosti bývania súvisiacich s problematikou kriminality.
Nešťastne známe bytové domy ako Stavbárska 40 a 42 „Pentagón“ v Bratislave a Luník IX
v Košiciach len dokazujú, že zanedbanie otázky bezpečného bývania môže mať pre
obyvateľov ale aj široké okolie aj nedozierne a často krát aj trvalé negatívne dôsledky. Otázka
nápravy takéhoto zanedbaného stavu môže byť v niektorých prípadoch priam neriešiteľná.
Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality preto predkladá návrh na
zriadenie Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie (príloha č. 1), ktorej cieľom
bude najmä navrhovať preventívne opatrenie v danej oblasti. Správnosť nášho zámeru zriadiť
danú expertnú skupinu potvrdzujú aj podobné projekty, zamerané na pasívnu ako aj aktívnu
ochranu obyvateľov bytov, domov, lokalít, ako sú aj projekty „Bezpečná lokalita“ v Českej
republike a program mesta Varšavy „Bezpečná štvrť“.

Úvod

Expertná skupina pre prevenciu a bezpečné bývanie /ďalej iba „expertná skupina“/
bude pozostávať s odborníkov z oblastí prevencie kriminality, právnej a sociálnej pomoci,
technického zabezpečenia objektov, miestnej samosprávy ako aj iných osôb, ktoré môžu mať
vplyv na realizáciu preventívnych aktivít a môžu napomôcť pri presadzovaní nových opatrení
v praxi.
Cieľom sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality /ďalej iba „rada“/ je
zapojiť do práce expertnej skupiny odborníkov s praktickými skúsenosťami z projektov, ktoré
sú už v súčasnosti realizované v danej oblasti. Za členov tejto expertnej skupiny preto
navrhujeme aj zástupcov projektu DROGYVON (www.bezpecnebyvanie.sk), ktorý je
realizovaný v lokalite Stavbárska 40 a 42 „Pentagón“ v Bratislave a príslušných zástupcov
samosprávy, Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Za ďalších členov expertnej skupiny
navrhujeme najmä zástupcov Prezídia policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru,
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej asociácie poisťovní, Výboru
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a zástupcu vyšších územných celkov.
Členovia expertnej skupiny sa budú pravidelne stretávať a odovzdávať si informácie,
konzultovať a pripravovať usmernenia, návrhy a odporúčania pre radu. Cieľom bude
presadzovať opodstatnené zmeny aj v oblasti legislatívy, napr. č. 182/1993 Z.z. Národnej rady
Slovenskej republiky z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, priestupkový zákon a
pod. a iniciovať zriaďovanie expertných skupín na úrovni vyšších územných celkov ako aj na
miestnej úrovni - pre konkrétne mesto, mestskú časť. Takéto riešenie prispeje
k operatívnejšiemu reagovaniu na konkrétne potreby jednotlivých miest a jeho
problematických častí a domov. Expertná skupina bude iniciovať a zabezpečovať prezentáciu
dobrých skúseností tak, aby prispela k predchádzaniu kritických situácií.

Príloha č. 1

Štatút
Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie

Čl. 1
Postavenie
Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie

1. Expertná skupina pre prevenciu a bezpečné bývanie /ďalej iba „expertná skupina“/ je v
zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, čl. 5,
odseku a), pomocným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality /ďalej iba „rada“/.
2. Expertná skupina spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy
a podnikateľského a mimovládneho sektora.

Čl. 2
Poslanie expertnej skupiny

1. Expertná skupina sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na zisťovanie príčin a
navrhovanie opatrení na predchádzanie kriminality a trestného chovania v bytových
domoch a v ich bezprostredne súvisiacich plochách a objektoch.

2. Expertná skupina plní v oblasti podľa čl.2, odseku 1., najmä tieto úlohy:
a. v rámci poradnej funkcie:
i. posudzuje z podnetu rady materiály a návrhy týkajúce sa prevencie,
ii. pripravuje a predkladá rade hodnotiace správy o stave a účinnosti
prevencie,
iii. poskytuje subjektom prevencie na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni metodickú pomoc pri vypracúvaní preventívnych programov a
projektov, ich realizácii a vyhodnocovaní ich účinnosti,

iv. pripravuje podklady pre spoluprácu so zahraničnými partnermi,
najmä s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a s
Európskou sieťou pre prevenciu kriminality.

b. v rámci iniciatívnej funkcie predkladá návrhy na:
i. prípravu legislatívnych opatrení v oblasti prevencie,
ii. zriaďovanie a činnosť komisií a koordinátorov prevencie pri
orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy,
iii. vedecký výskum v oblasti prevencie,
iv. výmenu informácií o prevencii.

c. v rámci informačnej funkcie prezentuje:
i. navrhované opatrenia na eliminovania spoločensky negatívnych
javov,
ii. dobré príklady formou konferencií, stretnutí s obyvateľmi ako aj
prostredníctvom internetovej stránky Rady vlády Slovenskej republiky,

Čl. 3
Zloženie expertnej skupiny a úlohy jej členov

1. Expertnú skupinu tvoria:
a. vedúci expertnej skupiny
b. tajomník expertnej skupiny
c. a členovia expertnej skupiny
-

samosprávy

-

štátnej správy

-

súkromného (podnikateľského) sektora

-

mimovládneho (neziskového) sektora

2. Predsedu a tajomníka a členov expertnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda rady
na návrh tajomníka rady.
3. Predseda expertnej skupiny:
a. riadi expertnú skupinu a zodpovedá rade za jej činnosť,
b. zabezpečuje komunikáciu s pracoviskami prevencie príslušných ústredných
orgánov,
c. zabezpečuje komunikáciu s vedecko-výskumnými pracoviskami a vysokými
školami,

4. Tajomník expertnej skupiny:
a. zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh rokovaní expertnej skupiny,
b. eviduje uložené úlohy a vedie prehľad o ich plnení,
c. zabezpečuje bežnú administratívnu agendu expertnej skupiny.

5. Člen expertnej skupiny má právo podávať pripomienky a návrhy k otázkam
prerokúvaným expertnou skupinou.

Čl. 4
Finančné a materiálne zabezpečovanie činnosti expertnej skupiny
a.

v zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, čl. 6,
odseku b), cestovné náklady spojené so zabezpečovaním administratívno-technických
potrieb expertnej skupiny, činnosťou expertných skupín a odborných konzultantov
rady hradí sekretariát rady,

b.

cestovné náklady súvisiace s účasťou prizvaných hostí a činnosťou expertov
a konzultantov rady hradí v nevyhnutných prípadoch Kancelária ministra vnútra SR.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje na návrh tajomníka rady rada.
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia radou.

