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POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE OBYVATEĽOV PETRŽALKY

Potvrďte svoju účasť do 11.5.2007 zaslaním priloženej 
návratky poštou, e-mailom na adresu asistent@rys.sk, 

SMS správou alebo telefonicky na čísle: 
 >>> 0905 889 835

> V rámci projektu Bezpečné Bývanie RYS® sa Vám už niekoľko rokov snažime pomôcť 
pri zabezpečovaní bytových domov, pričom tým najcennejším nástrojom našej práce, ste 
predovšetkým Vy sami, Vaše každodenné starosti spojené s bývaním na sídliskách. Aby 
sme našu spoluprácu mohli rozvíjať aj naďalej je nevyhnutné vytvárať kroky vedúce k 
realizovaniu konkrétnych cieľov našej spolupráce. 

> Aj preto sme pripravili v poradí už piate spoločné stretnutie, ktorým chceme nadviazať 
na doterajšie stretnutia Občania a polícia, na ktorom môžme vďaka spoločným nápadom 
spraviť Petržalku ešte krajším a lepším miestom na bývanie. Iba spolu sa nám to 
môže podariť. Pozývame Vás na stretnutie obyvateľov Petržalky, ktoré sa uskutoční

V TECHNOPOLE, 22. MÁJA 2007 o 16:00 HOD.

Tešíme sa na Vás,

Peter Grečko
autor projektu Bezpečné Bývanie RYS®

a Bratislavská mestská časť Petržalka.

> Na stretnutí sa bude podávať občerstvenie, preto si svoju účasť nezabudnite 
potvrdiť do 11. mája 2007 !!! Možete tak urobiť:

>> Zaslaním priloženej návratky poštou
>> Elektronicky na e-mailovú adresu asistent@rys.sk
>> Pomocou SMS správy s Vaším menom na tel. č.: 0905 889 835
>> Telefonicky na čísle 0905 889 835, 5341 71 04, 5341 29 23

> Vaše prípadné otázky Vám rada zodpovie p. Iveta Prevožňáková. 

DIGITALIZÁCIA PETRŽALKY UŽ DNES

> Áno, aj to je možné. Vďaka projektu Bezpečné Bývanie RYS® sa podarilo z veľkej 
miery vyhnať z bytových domov kriminalitu a anonymitu. Do Vášho domu majú 
právo vstupovať už len osoby, ktoré v ňom naozaj bývajú a osoby oprávnené, 
napr. príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a pracovníci Slovenskej 
pošty, a.s. Projekt Bezpečné Bývanie® vstupuje do svojej ďalšej fázy.

> Našou snahou je, rešpektujúc pritom práva vlastníkov, určiť aj ďalšie 
oprávnené osoby. Na našom spoločnom stretnutí sa budeme rozprávať o 
možnosti sprístupnenia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
Slovenskej republiky, fi rmám ktoré zabezpečujú odpočet elektrickej energie, 
plynu a servisným pracovníkom poskytovateľa káblovej televízie a internetu 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. V priloženej návratke sa môžte vyjadriť 
k možnosti oprávnenia týchto osôb na vstup do Vašich domov, prípadne 
navrhnúť ďalších.

> Sprístupnenie vstupu oprávneným osobám je už dnes technologicky 
možné, no ťažko zorganizovateľné. S cieľom zvýšiť Vaše pohodlie, sme pre 
Vás pripravili službu Vzdialená správa RYS® it, ktorú môže využívať aj Váš 
dom!

> Pomocou Vzdialenej správy sú všetky úkony spojené so spravovaním 
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prístupu do Vašeho domu vykonávané zo špeciálneho pracoviska RYS® it v Senci.

> Na pripojenie sa k Vzdialenej správe potrebujete len obyčajné internetové pripojenie 
a špeciálne zariadenie - router, o ktorého inštaláciu sa postarajú pracovníci našej 
firmy. Obyvatealia v Petržalke už dnes majú možnosť využiť internetové pripojenie od 
poskytovateľa, ktorý má zriadené prístupové miesto v ich dome. Veľa z týchto firiem je 
ochotných poskytnúť jedno internetové pripojenie pre potreby domu zadarmo, alebo 
za zvýhodnených cenových podmienok. Vhodné internetové pripojenie poskytuje tiež 
spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 

> O službe Vzdialená správa RYS® it ako aj o ďalších výhodách spojených s jej využívaním 
sa dozviete na našom spoločnom stretnutí v TECHNOPOLE, 22. mája 2007.

UZAMYKANIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

> Čoraz častejšie nás oslovujete s požiadavkou na riešenie problematiky efektívneho 
a pritom jednoduchého uzamykania kontajnerových stojísk. V spolupráci s fi rmou 
OLO, a.s. sme pripravili organizačné a technické riešenie, v rámci ktorého došlo k 
vybaveniu pracovníkov fi rmy OLO, a.s. identifi kátormi, s pomocou ktorých môžu 
otvárať kontajnerové stojiská chránené prístupovým systémom DEK.

> V prípade, že aj Váš dom má záujem takto blokovať prístup ku kontajnerovému 
stojisku, je možné následne umožniť prístup ku kontajnerom pracovníkom 
spoločnosti OLO, a.s. pridaním 16-miestneho kódu identifi kátora pre rajón, v ktorom 
sa nachádza aj Váš dom. To, do ktorého rajóna spoločnosti OLO, a.s. patrí Váš 
dom sa dozviete z našej internetovej stránky www.bezpecnebyvanie.sk. Príslušné 
číslo Vám poskytneme na tel. č. 0908 132 823, alebo nás kontaktujte cez e-mail: 
asistent@rys.sk.

VYJADRITE SA K ZÁKONU, KTORÝ SA VÁS TÝKA ...

> V súčasnosti sa pripravuje novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z nášho pohľadu a skúseností 
je veľmi dôležité, aby novela zákona obsahovala také ustanovenia, ktoré pomôžu 
účinnejšou formou presadiť vymožiteľnosť práva zo strany vlastníkov bytov. Z toho 
dôvodu sme sa rozhodli pripraviť návrh na doplnenie novely. Spolu s návrhom 
na doplnenie novely zákona sme vypracovali aj návrh na úpravu a doplnenie 
domového poriadku a zmluvy o výkone správy. Prídite sa s nami podeliť na 
spoločné stretnutie o Váš názor a podporu.

Nezabudnite potvrdiť svoju účasť na Stretnutí občanov 
Petržalky v TECHNOPOLE 22. mája 2007 o 16:00 hod, 

najneskôr do 11. mája 2007 jedným zo spôsobov 
uvedeným na opačnej strane !!! 

> RYS®

> Martinčekova 3, 82109 Bratislava 2
> tel.: +421 2 5341 29 23, fax: +421 2 5341 70 96
> e-mail: rys@rys.sk
> www.rys.sk
> www.bezpecnebyvanie.sk


