
Záznam 
z prijatia p. Petra Grečku, podnikateľa, v kancelárii predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja 5. júna 2007 

Prítomní: Peter Grečko, podnikateľ pod obchodným menom RYS – Peter Grečko 
Ján Janoško, kancelária predsedu 

Pán Peter Grečko predstavil svoju firmu a predmet jej činnosti realizovaný v dvoch typoch 
– komerčnej a humánnej. Komerčný typ je realizovaný pod obchodným menom a humánny ako 
projekt Bezpečné bývanie Rys. Keďže projekt začal realizovať ako pilotný v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za podpory jej samosprávnych orgánov, považuje za povinnosť informovať 
vtedajšieho starostu a dnes predsedu Bratislavského samosprávneho kraja o pokroku v realizácií 
projektu Bezpečné bývanie (ďalej len „BB“). Na to podrobne rozviedol filozofiu a cieľ projektu 
a akcentoval potrebu psychologického prístupu ako nevyhnutnej metódy ovplyvňovania vedomia 
vlastníkov bytov v bytových domoch na uvedomenie si ich právneho a sociálneho postavenia 
v bytových domoch nielen ako vlastníkov, ale aj užívateľov majetku a prvkov v zložitom 
interpersonálnom mechanizme. Podrobnosti, ktoré aj demonštroval pri návšteve, možno nájsť na 
internetových stránkach na adresách: 
humánne aktivity: www.bezpecnebyvanie.sk 
komerčné aktivity: www.rys.sk  

Ako aktuálny príklad úspešného rozvíjania sa projektu poukázal na stretnutie Petržalčanov 
v Technopole v Petržalke, kde spoločne odborná i laická verejnosť prediskutúvali témy spojené 
s bezpečným bývaním v bytových domoch: bezpečný vstup do bytových domov, oprávnený vstup 
ďalších osôb do bytových domov (polícia, hasiči, opatrovateľky a pod.), režim organizačno-
technického zabezpečenia vstupu, pohybu a výstupu osôb z bytových domov, monitorovania života 
v bytovom dome a pod. V budúcnosti uvažuje o rozšírení projektu na krajiny V 4, keďže zdieľajú 
v podstate rovnaké podmienky vývoja po roku 1989, a teda stretávajú sa s rovnakými problémami 
a potrebami ich riešiť, ktoré sú však zásadne odlišné od problémov s bývaním fyzických osôb 
v krajinách Západnej Európy. Kontakty v spojení s projektom BB už nadviazali s partnermi v ČR. 

Program BB má subprogramy, ako prevencia kriminality, ktorého podstatou je vlastne 
ochrana potenciálnej obete pred páchateľmi trestných činov (prečinov a zločinov) tak, aby sa 
obeťou nestala, ďalej subprogram Drogyvon, ktorý realizovali v konkrétnych podmienkach 
bytového domu v Bratislave. 

Projekt BB obsahuje aj legislatívne aktivity s cieľom konštruovať kvalitnejšie zmluvy 
o správe domu, domové poriadky, ale prispieť aj k skvalitneniu právnej úpravy zák. č. 182/1993 Z. 
z. V súvislosti s tým som p. Petrovi Grečkovi odovzdal poznámky k návrhu novely označeného 
zákona vypracovaného predstaviteľmi projektu BB. 

Pri realizácii projektu medzi kooperujúcimi subjektmi (medzi nimi je PZ, nadácia proti 
domácemu násiliu, hasiči, niektoré orgány štátnej správy) im chýba územná samospráva krajského 
typu. Preto by radi uvítali súčinnosť s Bratislavským samosprávnym krajom, napríklad ako 
účastníka podujatí organizovaných v rámci projektu BB, propagovanie dobrých myšlienok projektu 
v mestách kraja bez toho, aby šlo o reklamu, ale – ak by to bolo možné – aj finančnú pomoc, 
dotácie, či už z fondov EÚ alebo z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja ako príspevok na 
technické vybavenie projektu, napr. zriaďovacie náklady na techniku potrebnú na inštalovanie 
v bytových domoch. V tomto smere nie je rozhodujúca ani výška, ani čas poskytnutia, ale 
koordinovaný postup na základe vzájomnej dohody. Prístup Bratislavského samosprávneho kraja 
k spolupráci na projekte by sa odrazil aj vo zverejnení aktivít Bratislavského samosprávneho kraja 
ako aktivít vo verejnom záujme, na uspokojovanie verejných potrieb (bezpečné bývanie ako 
výsledok plnenia samosprávnych funkcií samosprávneho kraja, napríklad aj s logom BSK 
umiestnenom na vhodnom mieste podľa dohody s BSK). 

Na prezentáciu p. Peter Grečko odovzdal pre potreby BSK: 
1. Informačný katalóg Bezpečné bývanie RYS, software BBIQ (organizačno-technické riešenie 

kontroly vstupu osôb do bytových domov 
2. Fotožurnal Stavbárska 40 a 42 (k projektu Drogyvon) 
3. projekt Drogyvon (slovo o projekte, formát A/6) 
Pozn.: Dokumentácia uvedená ad 1 až 3 tvorí prílohu záznamu 

Bratislava 5. júna 2007 

Zaznamenal: Ján Janoško 

http://www.bezpecnebyvanie.sk/
http://www.rys.sk/

