
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
Bratislava, 30. decembra 2009 
Č.p.: KM-163/RV-2009 

 

 

Z á z n a m  
z 3. zasadania Expertnej skupiny pre prevenciu  

a bezpečné bývanie konaného 16. decembra 2009 
 

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

Ospravedlnení:  p. Kliment 

 

Program zasadania: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o výsledkoch 4. zasadania Rady vlády SR pre prevenciu kriminality   
3. Aktuálne informácie o príprave legislatívne návrhu „neoprávneného vstupu“ 
4. Diskusia 
5. Úlohy 
6. Záver 

 

Priebeh  zasadania: 

K bodu 1: 

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

 

K bodu 2: 

 Predseda expertnej skupiny informoval členov o výsledkoch rokovania Rady vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zo dňa 15.12.2009, ktoré sa priamo dotýkajú 
činnosti expertnej. Konkrétne informoval o schválení nového štatútu expertnej skupiny, 
v ktorom sa mení názov na „Expertná skupina pre prevenciu kriminality a bezpečné bývanie“ 
a dopĺňajú sa členovia o zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, vedeckej ustanovizne 
a zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

Vzhľadom na uvedené rozhodnutie, informoval predseda expertnej skupiny, že za 
stáleho člena expertnej skupiny zastupujúceho vedecké ustanovizne navrhne predsedovi   
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, p. Krížovského, ktorý bol doposiaľ 
prizývaným členom expertnej skupiny. 
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K bodu 3: 

Prítomní obdržali legislatívny návrh úpravy neoprávneného vstupu, ktorý vypracovali 
na základe odborných podkladov pána Faturu a Grečka, páni Sidorjak, Breier a Halcin, ktorí 
zároveň informovali o rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie legislatívy Ministerstva 
spravodlivosti SR, JUDr. Jurajom Palúšom. Na uvedenom rokovaní bolo dohodnuté, že 
Ministerstvo spravodlivosti SR navrhne svojho zástupcu za člena expertnej skupiny a spoločne 
sa vypracuje novela príslušného zákona a priestupkového zákona. 

K bodu 4: 

 V diskusii odznelo, že je potrebné premyslieť kto bude priestupok neoprávneného 
vstupu prejednávať a ako môže byť v budúcnosti riešená recidíva priestupku a to aj z dôvodu 
neexistujúceho jednotného registra priestupkov. Zároveň je potrebné v novele zákona NR SR 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov definovať spôsob hlasovania 2/3 
väčšinou v súvislosti s  ochranou osobných údajov (napr. v prípade kamerových systémov, 
nakoľko ide o vstup do súkromia).  Dané hlasovanie je potrebné definovať v zákone formou 
zmluvy o výkone správy v dome. 

Zároveň je potrebné v občianskom zákonníku zadefinovať chýbajúcu definíciu 
súkromia. 

 

K bodu 5: 

Členovia sa dohodli, že najbližšie zasadnutie expertnej skupiny sa uskutoční 28.1.2009 
na Miestom úrade Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa  (Šíravská 7, Bratislava - Vrakuňa) 
a bude spojené s návštevou obytného domu „Pentagon“. 

Zo zasadania zároveň vyplynuli nasledovné úlohy: 

1. Stretnutie na Ministerstve vnútra SR o 9.00 hod za účelom prípravy textu znenia 
návrhu neoprávneného vstupu.     

Termín: 13.1. 2010 o 9:00 hod. 
Zodpovední: p. Breier, Sidorjak,Zanyiová, Halcin 

 

2. Zaslanie navrhnutého textu (podľa bodu 1.) v elektronickej forme členom expertnej 
skupiny za účelom pripomienkovania.  

Termín: do 15.1.2010   
Zodpovedný: p. Halcin 

 

3. Zaslanie pripomienok členov v elektronickej forme p. Halcinovi, predsedovi 
expertnej skupiny na email rvpk@minv.sk.  

Termín: do 18.1.2010 do 12:00 hod. 
Zodpovední: všetci členovia 

 

4. Zapracovanie pripomienok do konečného návrhu. 

Termín: 19.1.2010 
Zodpovední: p. Halcin, Sidorjak 
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5. Odovzdanie návrhu predkladateľom poslaneckého návrhu v NR SR 

Termín: 20.1.2010   
Zodpovedný: p. Halcin 

 

K bodu 6: 

Záver zasadania vykonal Jozef Halcin, predseda expertnej skupiny. 

 

Zapísala:    

Ing. Daniela Stábová 

členka Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality 
a bezpečné bývanie 

 

Schválil:  

Ing. Jozef Halcin 

tajomník Rady vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality  
a predseda Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality 
a bezpečné bývanie 
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