Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Bratislava 24. septembra 2009
Č.p.: KM-117-1/RV-2009

Záznam zo zasadnutia Expertnej skupiny pre prevenciu
a bezpečné bývanie zo dňa 22. 9. 2009
Prítomní:

Halcin, Sidorjak, Fatura, Grečko, Dvorščáková, Zányiová, Stankovianský,
Breier, Kliment, Stábová, Fingerhúttová

Program pracovného stretnutia:
1.) Otvorenie
J. Halcin, tajomník rady
2.) Štatút Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie
J. Halcin, tajomník rady
3.) Predstavenie členov expertnej skupiny
členovia expertnej skupiny
4.) Pocit bezpečia v bytových domoch - prezentácia
P. Grečko a L. Fatura, členovia expertnej skupiny
5.) Diskusia
6.) Záver
K bodu 1:
Zasadnutie expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie otvoril
Ing. Jozef Halcin, tajomník Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej
len „rada“).
P. Halcin informoval o problematike bývania. Cieľom expertnej skupiny pre prevenciu
a bezpečné bývanie (ďalej iba „expertná skupina“) 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., 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.

1

K bodu 2 :
P. Halcin oboznámil členov so štatútom expertnej skupiny, poslaním a zložením
expertnej skupiny, ktorá bude pozostávať a spolupracovať s odborníkmi 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.
K bodu 3:
V rámci uvedeného bodu sa predstavili jednotliví členovia expertnej skupiny (podľa
prílohy). Cieľom rady je zapojiť do práce expertnej skupiny odborníkov s praktickými
skúsenosťami. Za členov expertnej skupiny boli navrhnutí aj zástupcovia projektu
DROGYVON, ktorý je realizovaný v lokalite Stavbárska 40 a 42 ,,Pentagón“ v Bratislave a
príslušní zástupcovia samosprávy, Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Za ďalších stálych
alebo prizývaných členov expertnej skupiny boli navrhnutí najmä zástupcovia Prezídia
policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Generálnej prokuratúry SR,
Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej asociácie poisťovní,
Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a zástupcu vyšších územných celkov.
K bodu 4:
V rámci tohto bodu p. Grečko odprezentoval projekt DROGYVON
(www.bezpecnebyvanie.sk), ktorý bol realizovaný v spolupráci s občianskym združením RYS,
Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa a Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Projekt
sa realizoval v obytnom dome, ktorý sa nachádza v lokalite Stavbárska 40 a 42 „Pentagón“
v Bratislave v mestskej časti Vrakuňa. Koncentrácia bytových domov, kde sa nachádza veľký
počet ľudí na relatívne malej ploche, prináša aj otázky bezpečnosti bývania súvisiacich
s problematikou kriminality. Prostredníctvom videozáznamov p. Grečko oboznámil členov
expertnej skupiny o problematike v bytovom dome a o páchaní trestnej činnosti v dome
a v jeho blízkom okolí. Poukázal na vykopávanie bezpečnostných dverí, následný neoprávnený
vstup do bytového domu, distribúciu a užívanie drog vo verejných priestoroch.
K bodu 5:
V rámci diskusie sa vyjadril pán Sidorjak a pán Fatura k problematike neoprávnených
vstupov a navrhli zvážiť riešenie, pri ktorom by boli dané priestupky sankciované
verejnoprospešnými prácami. Zároveń upozornili na absenciu aplikačnej praxe súdov v danej
oblasti. Pán Fatura upozornil na potrebu vypracovania legislatívnych predpisov zameraných
na zhabanie majetku, ktorého prostredníctvom sa vykonávajú trestné činy (obchodníci
s drogami, s ľuďmi a pod.). Pán Kliment oboznámil členov skupiny o probléme dokumentácie
podobných priestupkov mestskou políciou a o spolupráci Policajného zboru s ďalšími
krajinami EÚ pri riešení problematiky bezpečného bývania. Pani Stábová navrhla prizývať na
zasadnutia expertnej skupiny zástupcov komory architektov a ďalších dotknutých organizácií
v záujme zmeny stavebného zákona, tak aby stavby mali aj povolenie z hľadiska prevencie
kriminality. Pani Dvorščáková informovala o aktivitách Hasičského a záchranného zboru
v danej oblasti. Pán Breier navrhol uskutočnenie celoplošného monitoringu problematických
bytových jednotiek na území SR. Z diskusie členov vyplynulo, že efektívne riešenie danej
problematiky si vyžaduje realizáciu dlhodobého celospoločenského výskumu. Z diskusie
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zároveň vyplynulo, že prioritnou úlohou pre zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov je najmä
riešenie neoprávneného vstupu do bytových domov a s tým spojená úprava legislatívy.

U z n e s e n i e č. 1/2009
Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie pri Rade vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality
A. ukladá
A.1. predložiť tajomníkovi rady návrh hlavných priorít potrebných na riešenie
v danej oblasti
Z: členovia expertnej skupiny
T: do 6. októbra 2009
A.2. zaslať dotazník projektu Siločiary bezpečnosti členom expertnej skupiny
Z: p. Grečko
T: do 28. septembra 2009
A.3. vypracovať a zaslať p. Grečkovi odporúčania k dotazníku projektu Siločiary
bezpečnosti
Z: členovia expertnej skupiny
T: do 6. októbra 2009

K bodu 6:
Záver zasadania vykonal Jozef Halcin, tajomník rady.

Zapísala:
Mgr. Regina Fingerhúttová

Schválil:
Ing. Jozef Halcin
tajomník Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
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