
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
Bratislava,  3. decembra 2009 
Č.p.: KM-155/RV-2009 

 

Z á z n a m  
z 2. zasadania Expertnej skupiny pre prevenciu  
a bezpečné bývanie konaného 24. októbra.2009 

Prítomní:  p. Halcin, Sidorjak, Fatura, Grečko, Kliment, Zányiová, Stankovianský, 
Breier, Stábová 

Ospravedlnení:  p. Križovský 

Program zasadania: 

1. Otvorenie 
2. Návrhy priorít Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie  
3. Prípadovej štúdia - typy neoprávnených vstupov 
4. Diskusia 
5. Záver 

Priebeh  zasadania: 

 

K bodu 1: 

Druhé zasadanie Expertnej skupiny pre prevenciu a bezpečné bývanie (ďalej len 
„expertná skupina“) otvoril p. Halcin, predseda expertnej skupiny. 

K bodu 2: 

Predstavenie návrhu priorít expertnej skupiny, pôsobiacej pri Rade vlády SR pre 
prevenciu kriminality v oblasti pocitu bezpečia predložil na základe podkladov členov 
expertnej skupiny jej predseda, p. Halcin. 

Návrh priorít bol prijatý.  

K bodu 3: 

Prezentáciu prípadovej štúdie predstavil pán Grečko. Prípadová štúdia bola zameraná 
na ochranu domov hromadnej výstavby a prevenciu sídliskovej kriminality. Štúdia na príklade 
domu na Stavbárskej popisuje typy neoprávnených vstupov, technický stav zabezpečenia 
vstupných brán. Pán Grečko navrhol vypracovať legislatívne opatrenia a doplnky k riešeniu 
problémov uvedených v štúdii, t.j. neoprávnený vstup, vstup s prekonaním bariéry, s 
poškodením majetku, bez väčšej škody na majetku atď. Prítomní obdržali písomnú 
a fotografickú dokumentáciu prezentácie. 

K bodu 4: 

Členovia expertnej komisie konštatovali absenciu definovania štandardov sociálneho 
domu a definíciu neoprávneného vstupu do domu. Túto možnosť vidia v definovaní 
prostredníctvom zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a premietnutie do represívnej legislatívy prostredníctvom troch 
dotknutých zákonov: zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
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predpisov, zákon č. NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

K bodu 4: 

Zo zasadania vyplynuli nasledovné úlohy: 

1. Zistiť aká je relevantná legislatíva upravujúca neoprávnený vstup do domu  
v krajinách V4 prostredníctvom policajných pridelencov.  

Zodpovedný:. Halcin, Grečko 

 

2. Vypracovať obsahový návrh definície neoprávneného vstupu do domu. 

Zodpovední : Fatura, Grečko        

Termín:   do 3.12.2009 

 

3. Vypracovanie legislatívneho návrhu na doplnenie poslaneckého návrhu zákona, 
ktorým sa mení  a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o 
ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

Zodpovední: Sidorjak, Breier, Halcin, Stankovianský, Zányiová 

Termín:   do 5.12.2009 

 

4. Uskutočnenie výjazdového zasadania v 2. polovici januára 2010 v Mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa. 

Zodpovední: Fatura, Halcin. 

 

Zapísala:    

Ing. Daniela Stábová 

členka Expertnej skupiny pre prevenciu  

a bezpečné bývanie 

 

Schválil:  

Ing. Jozef Halcin 

tajomník Rady vlády Slovenskej republiky 

pre prevenciu kriminality  

a predseda Expertnej skupiny pre prevenciu  

a bezpečné bývanie 
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