
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
Bratislava,  22. júna 2010 

     

Z á z n a m  
z 2. zasadania Expertnej skupiny pre prevenciu  

a bezpečné bývanie konaného 8. júna 2010, 
v priestoroch PPZ na Račianskej ul. č.45 v Bratislave. 

Prítomní:  p. Halcin, Sidorjak, Fatura, Grečko, Kliment, Zányiová,  Stábovám 
Dvorščáková 

Ospravedlnení:  p. Križovský, Stankovianský, Breier 

Program zasadania: 

1. Otvorenie 
2. prezentácia k problematike syntetickej DNA a jej možností forenzného kódovania 

a mikro-značenia majetku v oblasti prevencie kriminality.   
3. Diskusia 
4. Rôzne 
5. Záver 

Priebeh  zasadania: 

K bodu 1: 

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

K bodu 2: 

Predstavenie produktu syntetickej DNA , ktorý je v súčasnosti najnovším forenzným 
spôsobom označovania majetku a spájania páchateľov s miestom činu  poskytujúci 
nespochybniteľnú reťaz dôkazov pre súdy prezentoval p. Martin Poliak z firmy PPZ SYSTEM.  

K bodu 3: 

P. Alexander Kliment informoval, že PPZ –KEÚ spolupracoval na testovaní tohto 
produktu, ktorý bol vyhodnotený ako kvalitný, ale chýba legislatíva, aby mohol byť použitý 
v boji proti trestnej činnosti. 

p. Martin Poliak hovoril o možnosti vytvorenie databázy cenných predmetov 
označených so syntetickou DNA a uviedol príklady využitia  produktu v Holandsku 
a Anglicku. 

p. Sidorjak konštatoval potrebu úpravy legislatívy v spolupráci s GP SR, MS SR, PPZ 
MV SR,  sekciou legislatívy MV SR,  aby sa syntetická DNA mohla využívať ako dôkazový 
materiál.  

p. Halcin upozornil na problematiku vhodnej propagácie produktu. 
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K bodu 4: 

 p. Grečko pripomenul potrebu pokračovať v príprave novely 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 o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

  

 

K bodu 5: 

Zo zasadania vyplynuli nasledovné úlohy: 

1. Sekretariát RVPK v spolupráci s MF SR  dohodne postup pre predloženie novely 
zákona 

Zodpovedný: Ing. Halcin, JUDr. Zányiová   Termín: August 2010 

2. Navrhnúť postup pre novelizáciu zákonov spojených s použitím syntetickej DNA pre 
účely boja proti trestnej činnosti. 

Zodpovedný: JUDr. Sidorjak, JUDr.Kliment,PhD.  Termín: August  

 

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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