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Informácia o stretnutí na Rade vlády pre prevenciu kriminality, 10.5.2007 
 
Prítomní: 
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality: 
Mgr. František Šinka, CSc. 
Ing. Jozef Halcin 
Ing. Daniela Stábová 
 
Ministerstvo vnútra SR: 
Mgr. Andrea Letková, komunikačný odbor 
MinV SR 
 
Oddelenie prevencie kancelárie prezidenta 
policajného zboru: 
plk. JUDr. Milan Bodocký 
 
Krajské riaditeľstvo PZ, Bratislava 
pplk. Pisch 
 
Detský fond SR 
Mgr. Michaela  Šopošová 

 

Mestská časť Bratislava Vrakuňa 
Mgr. Ladislav Fatura, starosta MČ BA - Vrakuňa 
Ing.ČERŇANSKÁ Viera, poslankyňa MZ BA - Vrakuňa 
 
 
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice 
PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ BA - 
Podunajske Biskupice 
 
Zástupcovia vlastníkov Stavbárska 40 a 42 
p. Kelecsenyiová 
p. Poláková 
 
Autor projektu DROGYVON 
Peter Grečko 
Marcela Beňušková 

 

 
Dňa 10.5.2007 sa uskutočnilo stretnutie na Ministerstve vnútra SR, na ktorom sa diskutovalo o pokračovaní 
projektu DROGYVON pre bytový dom Stavbárska40 a 42. Na stretnutí sa zišli zástupcovia Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality, Ministerstva vnútra SR, Kancelárie prezidenta PZ, starostovia miestnych úradov, autor 
projektu DROGYVON a zástupcovia vlastníkov bytov v dome Stavbárska 40 a 42. 
 
Hovorilo sa nie len o spomenutom objekte, ale o celej Vrakuni a Podunajských Biskupiciach, kde sa 
kriminalita drogovo závislých prejavuje v čoraz väčšej miere. Predaj a distribúcia drog v týchto mestských 
častiach je silne citeľná a objavuje sa aj na školách, verejných priestranstvách a zapájané sú do nej často i 
deti.  V bytovom dome Stavbárska 40 a 42 bol veľkým problémom pohyb narkomanov, bezdomovcov a iných 
neprispôsobivých osôb  v spoločných priestoroch domu. Potom, ako sa realizáciou projektu DROGYVON 
podarilo vytlačiť tieto osoby z bytového domu, začali sa zdržiavať v jeho blízkom okolí, prípadne ich snaha je 
presunúť sa do susediacich bytových domov.  Predaj a užívanie drog má za následok aj ďalšiu trestnú činnosť 
v tomto okolí, ako sú krádeže a prepadnutia z dôvodu získania prostriedkov pre zakúpenie dávky.  
 
Polícia sa aktívne zúčastňovala projektu DROGYVON,  od 31.3. do 30.4.2007 bola pre bytový dom Stavbárska 
40 a 42 pridelená non-stop policajná hliadka. Polícia naďalej vyvíja aktivity na zlepšenie bezpečnostnej 
situácie mestskej časti v spolupráci s mestskou políciou, justičnou políciou a národnou protidrogovou 
jednotkou. Všetky zúčastnené strany súhlasili s konštatovaním, že Obvodné odd. PZ Bratislava - Vrakuňa má 
nedostatočný počet policajtov.  Pán Fatura, starosta MČ Vrakuňa, spomenul ako jedno z možných riešení 
zmenu typu policajného oddelenia III. typu na oddelenie I. typ s maximálnym počtom policajtom. 
 
Diskutovalo sa o možnostiach ďalšieho pokračovania projektu DROGYVON a jeho rozšírení a doplnení tak, aby 
bol realizovateľný v rámci celej mestskej časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Spomenuté boli možnosti 
rozšírenia kamerového systému mestskej polície, zapojenie súkromných bezpečnostných služieb do ochrany 
bytových domov, doplnení priestupkového zákona a alternatívnych trestov pre neprispôsobivé osoby 
a bezdomovcov, ktorí sa podieľajú na zvyšovaní nápadu trestnej činnosti v mestských častiach. 
 
Navrhovaných bolo niekoľko alternatív ako finančne zabezpečiť realizáciu nadstavby projektu DROGYVON. 
Možné je uchádzať sa o podporu z grantov Európskej únie,  štátnych dotácii od Rady vlády SR pre prevenciu 
kriminality ako o finančnú podporu z „Protidrogového fondu“. Mestská časť Vrakuňa pripraví projekt, ktorý 
bude obsahovať charakteristiku preventívnych aktivít a opatrení na zlepšenie bezpečnostnej situácie 
v mestskej časti. Zároveň sa tejto otázke bude venovať aj na Miestnom zastupiteľstve. Rada vlády SR pre 
prevenciu kriminality a Ministerstvo vnútra SR prisľúbili pomoc a podporu pri rozširovaní projektu 
DROGYVON. 
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