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Vec: Žiadosť o poskytnutie odbornej pomoci
Vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi, aby som Vás touto cestou požiadal o odbornú pomoc a spoluprácu pri ďalšom
pokračovaní projektu „DROGYVON“.
Projekt je zameraný na riešenie bezpečnostnej situácie obyvateľov bytového domu na
Stavbárskej ulici č. 40 a č. 42 v Bratislave, známeho aj pod názvom „Pentagon“. Projekt bol
realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Vrakuňa a Úradu vlády Slovenskej republiky.
Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie domu a počas prvých dvoch
mesiacov trvania projektu (február - marec 2007) aj na prevádzku 24-hodinovej stálej služby.
Značná podpora prišla počas tohto obdobia aj zo strany Policajného zboru vo forme
termínovaného zvýšeného dohľadu nad objektom a spomenúť musíme aj pomoc a spoluprácu
niektorých obyvateľov domu, čo si v ich prípade vyžadovalo veľký kus odvahy. Veľkým pozitívom
celého projektu je, že sa podarilo zastaviť hrozivý vývoj protispoločenského a protiprávneho
konania v tomto dome, ktorý smeroval k úplnému zlikvidovaniu akéhokoľvek poriadku a práva
obyvateľov na dôstojný a bezpečný život. Situácia sa dokonca zlepšila a dočasne
boli eliminované niektoré zdravie a životy ohrozujúce problémy v dome.
V súčasnosti ale musíme konštatovať, že obyvatelia tohto domu sú aj napriek vynaloženému
úsiliu a prostriedkom neustále vystavovaný hrozbe zo strany drogových dílerov, užívateľov drog
a neprispôsobivých osôb. Tí sa dokázali do určitej miery prispôsobiť novým podmienkam a vo
svojej protizákonnej činnosti ďalej pokračujú.
Celý projekt teraz stojí na inštalovaných technických zariadeniach s minimálnou podporou
ľudského faktora a na záujme zainteresovaných problém riešiť komplexne. Znamená to, že
možnosti, ktoré nainštalovaná technika poskytuje na účely potláčania prejavov vandalizmu a
boja s trestnou činnosťou, nie sú v tomto čase využívane efektívne a v takej miere, ktorá by
prináležala danej situácii. Technické zabezpečenie domu a prevádzkový režim, ktorý bol
v predmetnom dome zavedený, nedokáže sám bez podpory kompetentných osôb zastaviť predaj
a distribúciu drog v dome, užívanie omamných látok a narkotík priamo pod bezpečnostnými
kamerami a tiež fyzické ohrozovanie a napádanie slušných ľudí.
Momentálne sme prišli do fázy projektu, kedy je potrebné technické riešenie zabezpečenia
bytového domu podporiť aj odbornou pomocou, zameranou najmä na preventívne opatrenia,
legislatívne úpravy a profesionálny prístup k riešeniu problematiky distribúcie drog v bytových
domov. Je to obrovský problém, ktorý má za následok páchanie ďalšej trestnej činnosti. Ide
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najmä o útoky na fyzickú integritu obyvateľov a návštevníkov, krádeže vlámaním a podobne,
čím trpí celá mestská časť Bratislava Vrakuňa.
Domnievame sa že, ďalšie pokračovanie projektu je možné len ak sa vytvoria dve nezávisle
reštriktívno-právne pracovné skupiny. Prvá odborná skupina by mala vzniknúť na základe Vášho
podnetu. Nie sme kompetentní sa k tejto veci vyjadrovať, ale na základe vyjadrení odborníkov
z oblasti bezpečnosti a práva by v tejto skupine mali byť zastúpené nasledujúce subjekty:
príslušník Policajného zboru obvodného oddelenie Policajného zboru Bratislava Vrakuňa
s dobrou miestnou a osobnou znalosťou,
vyšetrovateľ Policajného zboru so skúsenosťami z daného prostredia,
zástupca Národnej protidrogovej jednotky,
prokurátor okresnej prokuratúry v Bratislave II.,
sudca okresného súdu Bratislava II.
Ako sme spomínali, budeme zároveň iniciovať vytvorenie ďalšej pracovnej skupiny
/pravdepodobne pod gesciou Ministerstva financií Slovenskej republiky/, ktorej úlohou bude
operatívna právna pomoc pre všetkých, ktorí sa podieľajú na riešení hore uvedených problémov
a ďalšou úlohou bude príprava legislatívnych zmien v oblasti prevencie kriminality, vlastníctva
bytov a nebytových priestoroch atď..
Sme si vedomí doterajšieho úsilia, ktoré bolo zo strany Policajného zboru vynaložené na
zvládnutie situácie v predmetnom bytovom dome. Máme však poznatky, že situácia v dome sa
veľmi vážne vyhrocuje. Tento náš list chápte prosím ako snahu o ďalšiu formu spolupráce, ktorá
prinesie dlhodobejšie a plošnejšie riešenia vzniknutej situácie. Cieľom je pracovať tak, aby
nebolo potrebné vytvárať vyšetrovacie tímy, ktoré riešia už spáchané trestné činy, ale vytvárať
tímy ľudí, ktorí pomôžu účinne aplikovať preventívne opatrenia v praxi.
Na základe uvedeného my dovoľte, aby som Vás touto cestou požiadal o poskytnutie
odbornej pomoci, ktorá by zefektívnila účinnosť doteraz realizovaných opatrení a prispela by
k zvyšovaniu pocitu bezpečia nielen u obyvateľov bytového domu na Stavbárskej ulici.
Zároveň mi dovoľte požiadať Vás o zaujatie stanoviska k predmetnej záležitosti, prípadne
o navrhnutie osobného stretnutia za účelom širšieho objasnenia pripravovanej aktivity.

Peter Grečko
manažér projektu
DROGYVON

Zástupcovia bytového domu Stavbárska 40 a 42:
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