Správa zo 4. stretnutia Občania a polícia zo dňa 23.11.2004
Táto správa je stručným prehľadom diskutovaných tém a zásadných informácii, ktoré boli na stretnutí
poskytnuté. Do správy neboli zahrnuté otázky a odpovede týkajúce sa konkrétnych osôb alebo činov. Tieto boli
z dôvodu ochrany zainteresovaných osôb zo záznamu vylúčené.
Stretnutie Občania a polície, ktoré je jednou z aktivít projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS sa konalo po 4 krát
v priestoroch Okresného riaditeľstva PZ Bratislava V. Pozvaní boli predsedovia a členovia výborov domových
samospráv (ďalej len VDS) a zástupcovia polície.
__________________________________________________________________

Služba SaNI

a) Základná štruktúra SaNI a vytváranie Centrálnej evidencie identifikátorov CEI
Bola predstavená nová bezplatná služba SaNI – straty a nálezy identifikátorov, dôvody jej vzniku a spôsob
využívania a ochrany pred zneužitím. Vysvetlený bol postup ako databázy z jednotlivých domov zakryptovať –
„očistiť“ od všetkých údajov o užívateľoch a zasielať do CEI. Základná štruktúra služby predstavuje proces
vyhľadania nájdeného identifikátora za pomoci správcu CEI, ktorým sú v súčasnosti Obvodné oddelenia PZ
Bratislava 5, kde sa nájdené kľúče musia odovzdávať. Správcom sa môžu stať aj VDS, pokiaľ o to prejavia
záujem. Základná štruktúra služby SaNI bola prijatá zo strany polície i VDS, pretože prístup k zakryptovanej
databáze majú len správcovia CEI.
Výhrady boli k rýchlosti akou je možné nájdené kľúče vrátiť. Pokiaľ sa kľúč už fyzicky nachádza u správcu CEI,
je otázkou niekoľkých hodín vrátiť kľúče majiteľovi, prípadne ho o náleze informovať. Nie je ale možné
zabezpečiť, že aj nálezca kľúče odovzdá na polícii okamžite, zároveň ani sám nálezca nevie ako dlho sú kľúče
stratené. Preto reálne sa môžu kľúče vrátiť k majiteľovi i po niekoľkých dňoch či týždňoch. Napriek tejto
skutočnosti, bola snaha o sprevádzkovanie a propagovanie tejto služby vítaná.
Ďalšie informácie o tejto službe boli zverejnené v Petržalských novinách č. 22 z 11.11.2005, a na
www.bezpecnebyvanie.sk
b) CEI na internete
K databáze CEI na internete bola zo strany VDS výhrada, a to riziko, že pri vygenerovaní kontaktného
telefónneho čísla pri zakryptovanej databáze je pravdepodobnosť zistenia lokality – domu, kde je predmetný
kľúč zaregistrovaný. Navrhované riešenia boli:
stiahnuť databázu CEI z internetu a ponechať len vyhľadávanie cez správcov
ponechať databázu CEI aj na internete ale prístup chrániť heslom. Každý registrovaný správca CEI
bude mať vlastné prístupové heslo.
zrušiť v zakryptovaných databázach všetky kontaktné údaje a evidenciu ponechať ako informačnú
Prevádzkovateľ služby SaNI – firma RYS, vytvorí predpoklady, aby bola služba SaNI dostatočne zabezpečená
proti akémukoľvek zneužitiu a dopracuje štruktúru a usmernenia pre jej využívanie, ktoré bude predložené ako
projekt na schválenie do NBÚ.
c) Aktualizácia databáz CEI
VDS boli informovaní, aby pri aktualizácii svojich databáz (pridávaní a mazaní DEK kľúčov) vytvárali z nich aj
kryptované súbory a tie zasielali na e-mailovú adresu asistent@rys.sk alebo na CD nosiči na adresu RYS,
Martinčekova 3, 821 09 Bratislava2.
d) Ako sú chránené DEK kľúče pred možným kopírovaním
Jedna z otázok, ktorá bola viackrát položená v súvislosti so službou SaNI, bola aj ochrana identifikačného čísla
DEK kľúča pred kopírovaním. Boli spomenuté nepotvrdené informácie, že existujú duplikáty a emulátory DEK
kľúčov. Polícia ako aj firma RYS sa bude týmito informáciami zaoberať.

Územári a sprístupnené domy...
V súčasnosti je v každom obvode 18 územárov (spolu na okres 54), ktorých pracovnou náplňou je vykonávať
obchôdzkovú službu, teda aj sa stretávať s občanmi, ďalej objasňovať priestupky a vykonávať potrebné
administratívne úlohy. Nakoľko stav územárov nie je naplnený, musia momentálne vykonávať aj hliadkovú
službu, z toho dôvodu nie je ich prítomnosť na ulici až taká citeľná.
a) Účasť územárov na domových schôdzach
Obvodní riaditelia PZ Bratislava 5 podporujú väčšiu spoluprácu územárov s VDS. Pokiaľ má VDS záujem o účasť
územára na domovej schôdzi, pozvánku môžu poslať písomne priamo na riaditeľa obvodného oddelenia (dalej
len OO PZ) 1 DEK kľúč najlepšie 2 týždne vopred, aby bolo možné účasť územára zabezpečiť. Odporúča sa, aby
sa na schôdzi prekonzultovali veci, ktoré by mohla polícia riešiť a až potom pokračovať s ostatnou agendou
domu.
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Pozvánku je potrebné zaslať na adresu:
Riaditeľ
Obvodného oddelenia PZ
Petržalka – sever
Bohrova č. 22
852 42 Bratislava 5

Riaditeľ
Obvodného oddelenia PZ
Petržalka – juh
Holíčska č. 22
852 42 Bratislava 5

Riaditeľ
Obvodného oddelenia PZ
Petržalka - stred
Nám. Hraničiarov 1/B (vchod z Lachovej ul.)
852 42 Bratislava 5
alebo vhodiť túto pozvánku priamo do HNEDEJ schránky pri vchode na okresné riaditeľstvo alebo poslať
emailom na adresu krajcovz@minv.sk
b) Prístup policajtov
Veľa otázok bolo na prácu a prístup policajtov pri riešení rôznych situácii v kontakte s občanmi. Pokiaľ občan
zaznamená podľa neho neprimeraný alebo nevhodný prístup policajta, má právo sa obrátiť so sťažnosťou
priamo na obvodného alebo okresného riaditeľa PZ BA 5. Je ale potrebné si zapísať dátum, čas, miesto udalosti
a tiež meno a číslo policajta. Vec sa po nahlásení prešetrí. Nie je dobré, ak občania s takýmito sťažnosťami
čakajú príliš dlho, pretože potom je oveľa zložitejšie tieto veci riešiť. Pri súčasnej veľkej fluktuácii policajtov
poniektorým chýba prax a naozaj sa stáva, že nevedia správne reagovať najmä v krízových situáciách.
c) DEK kľúče pre územárov
V súčasnosti má každé obvodné oddelenie PZ 1 DEK kľúč a 1 DEK kľúč je uložený na operačnom oddelení OR
PZ v Ba. Kľúč OO PZ má k dispozícii motohliadka. Aby sa zvýšila frekvencia preventívnych návštev obytných
domov bolo navrhnuté, aby mal každý územár svoj DEK kľúč, ktorý mu umožní prístup do domov v jeho
územnej pôsobnosti. Samozrejme každý VDS rozhodne sám, či územárovi vstup povolí a tiež pokiaľ bude mať
nejaké konkrétne požiadavky ohľadom prístupu územára, dohodne sa na tom priamo s ním, avšak najvítanejšie
budú náhodné kontroly.
Zo strany VDS bolo navrhnuté, aby každý VDS schválil na svojej schôdzi sprístupnenie domu územárovi
a v zápisnici uviedol, že členská schôdza sa uzniesla na súhlase so vstupom územára do spoločných priestorov
domu za účelom preventívnej návštevy napr. neobmedzene, kedykoľvek počas 24 hodín. Na stretnutí sa za
vstup územára vyslovila väčšina zúčastnených.
Zástupcovia polície sa vyjadrili tiež súhlasne s týmto návrhom a cenia si, že obyvatelia sa chcú chrániť aj sami
ale zároveň dávajú polícii možnosť pomáhať im v tom. Pokiaľ budú DEK kľúče územárom odovzdané, garantujú
sa častejšie návštevy v domoch.
DEK kľúče odovzdané polícii pre územárov, budú evidované ako ich služobná pomôcka, ktorú budú používať
v rámci výkonu služby a v prípade ukončenia služby alebo zmeny územnej pôsobnosti tento
musí byť
odovzdaný nadriadenému. Týmto spôsobom je zabezpečený každý DEK kľúč pred zneužitím.

Riešenie priestupkov a trestných činov v dome a jeho blízkom okolí

Čo sa týka nahlasovania trestných činov a priestupkov, budú pripravené metodické pokyny, na ktoré čísla sa
má volať, aby bola odozva čo najrýchlejšia. Zverejnia sa aj v Petržalských novinách. Vo všeobecnosti platí, že
pokiaľ sa občan stane obeťou alebo svedkom trestného činu nahlási ho na tel. č. 158, to je určené na rýchly
zásah a rovnako je tu definovaný čas, do ktorého sa musí hliadka dostaviť na miesto činu. Pri priestupkoch,
ktoré predstavujú nižšiu spoločenskú nebezpečnosť, sa odporúča volať na operačné stredisko
tel. č.
0961035155, -156, službukonajúci policajt usmerní najbližšiu motohliadku, k dispozícii má hliadky zo všetkých
obvodov, takže reakcia na volanie občana je rýchlejšie oproti tomu, keď sa priestupok nahlási na obvodné
oddelenie.
a) Nahlásenie trestného činu alebo priestupku
Policajt je povinný každý nahlásený trestný čin alebo priestupok zaevidovať a prešetriť. Pokiaľ občan nie je
spokojný so spôsobom ako s ním policajt komunikoval či už pri nahlasovaní alebo šetrení trestného činu alebo
priestupku, opäť by to mal nahlásiť príslušnému obvodnému riaditeľovi.
b) Spolupráca pri objasňovaní trestnej činnosti spojenej s predajom drog
Pokiaľ má občan poznatok, že v dome sa zdržiavajú osoby, ktoré predávajú drogy mala by sa spojiť so svojim
územárom a poskytnúť mu všetky informácie ohľadom týchto osôb. Obvodné oddelenie poskytne tieto
informácie kriminálnej polícii a národnej protidrogovej jednotke, ktorí ďalej pokračujú vo vyšetrovaní. Občan

BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®
www.bezpecnebyvanie.sk

2

OBČANIA A POLÍCIA,
4.stretnutie, 23.11.2005

môže informácie poskytnúť aj anonymne, nakoľko ide veľakrát o citlivé údaje. Policajt by v žiadnom prípade
nemal svojim nedbalým alebo neprofesionálnym konaním ohroziť bezpečnosť občana, ktorý sa rozhodne takéto
informácie poskytnúť. Občania môžu mať pocit, že v takýchto prípadoch sa koná pomaly alebo vôbec a nemajú
žiadnu spätnú väzbu od polície. Dôvodom je, že ak sa začalo v danej veci vyšetrovanie, nakoľko je to zložitý
a zdĺhavý proces, polícia nemôže poskytovať žiadne informácie, išlo by o únik informácií a mohlo by dôjsť
k zmareniu vyšetrovania.
Polícia zaznamenala pokles trestnej činnosti spojenej s predajom a distribúciou drog v Petržalke a to aj
z dôvodu uzamykania a zabezpečovania vchodov v obytných domoch. Zástupcovia polície vyslovili vďaku VDS
za ich snahu o zvyšovanie bezpečnosti a poriadku v mestskej časti.

c) Riešenie priestupkov – rušenie nočného kľudu, vandalizmus ...
Pokiaľ sa priestupku (napr. rušenie nočného kľudu, vandalizmus a pod.) v dome dopúšťa osoba, ktorá je jeho
obyvateľom a táto osoba sa nachádza vo vlastnom byte, polícia nemá právo do bytu vstupovať ani ju z domu
vykázať. Občan môže priestupok nahlásiť, polícia príde situáciu preveriť, priestupok zaeviduje a osoba, ktorá sa
priestupku dopustila a napr. sa vo svojom byte zatajuje, bude najskôr predvolaná na obvodné oddelenie, pokiaľ
na predvolanie nereaguje bude predvedená.
Pokiaľ sa dokáže majiteľovi bytu 3x poškodzovanie spoločného majetku v dome, súdnou cestou môže byť
prikázané vysťahovanie alebo predaj bytu aj keď je v osobnom vlastníctve - Zákon 367/2004 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov, 17. § 11 ods. 5: „Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím
konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v
tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo
poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové
priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje
bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd
na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu
alebo nebytového priestoru.“
Ak sa priestupku v dome a jeho okolí dopúšťajú osoby, ktoré tam nebývajú, môžu byť z domu vyvedené
a zadržané, prípadne pokutované. Ak sa osoby v dome len zdržujú bezdôvodne a nedopúšťajú sa žiadneho
priestupku, napriek tomu sú v dome neoprávnene a nevedia odôvodniť prečo sú tam, môže občan zavolať
políciu, ktorá skontroluje totožnosť týchto osôb a vykáže ich z objektu, pretože tam nemajú trvalé bydlisko.

3. Parkovanie

Pokiaľ má občan poznatok o priestupku, ktorý sa týka parkovania, môže ho nahlásiť na políciu, motohliadky
majú zo sebou fotoaparáty, situáciu nafotia, urobia oznámenie o priestupku a postúpia to dopravnému
inšpektorátu na prešetrenie.
Na návrh VDS podá polícia podnet na odbor dopravy, ohľadom vyznačenia zákazu parkovania formou 2,5 - 3
metrových pásov pred vstupom do obytného domu, ktoré by zabezpečili priechodnosť hlavnej brány v prípade
zásahu rýchlej zdravotníckej služby, hasičskej záchrannej služby a pod.

4. Monitorovanie

Prítomným členom VDS bol poskytnutý spracovaný materiál ohľadom ochrany osobných údajov pri
monitorovaní v obytných domoch. Tento materiál bol konzultovaný a schválený Úradom pre ochranu osobných
údajov. Zo strany polície bolo upozornené, že od 1.1.2006 bude platný nový trestný zákon, kde sa posudzuje
neoprávnené monitorovanie (napr. ak nie sú kamery viditeľne označené) až ako trestný čin. Informácie o tomto
novom zákone budú spracované a dané VDS na vedomie.
Niektorí VDS vyslovili názor, že účinnejšie ako kamerový systém je v boji s vandalmi a neprispôsobivými
osobami prístupový systém a pravidelné vyhodnocovanie neštandardných udalostí, ktoré systém zaznamenal.

Pripravila: Marcela Beňušková v spolupráci s ppor. Bc. Zuzanou Krajčovičovou
Spracované dňa: 9.12.2005
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Zúčastnení na stretnutí:
Zástupcovia polície
pplk. Mgr. Augustín Krivačka, zástupca riaditeľa OR PZ
pplk. Mgr. Ľubomír Považanec, riaditeľ OPP OR PZ
npor. Mgr. Jaroslav Jonek, zástupca riaditela OO PZ Petržalka - Sever
npor. Bc. Daniel Surovček, zástupca riaditeľa OO PZ Petržalka - Juh
kpt. Mgr. Vladimír Urbanec, riaditeľ OO PZ Petržalka - Stred
ppor. Bc. Zuzana Krajčovičová, Okresné riaditeľstvo PZ
Iniciátori stretnutia
p. Peter Grečko, projekt manager BEZPECNE BYVANIE RYS,
člen rady OZ Pomoc obetiam násilia
p. Marcela Beňušková, RYS
Bc. Anna Kosturková, RYS
Predsedovia a členovia výborov domových samospráv:
Ing. Štefan Poštek
Ambroseho 1, 3
p. Hutter
Budatínska 57
Ing.Arch.Pavol Benko
Černyševského 5-7
p.Peter Števula
Furdekova 13, 15
Ing. Jozef Olša
Furdekova 8
p.Martišovičová (K.Kvačková) Holíčska 4
p. Anton Šoška
Holíčska 20
p. Dekányová
Holíčska 25
p. Hanicová
Iljušinova 14
p. Lýdia Antolíková
Kopčianska 78
p. Lublinská
Kopčianska 78
p. Alexander Sáček
Lachova 35
p. Jaroslav Režnák
Lachova 37
Ing. Richard Modrák
Lenardova 14
p. Jozef Maďara
Lenardova 18
p Anna Danihelová
Ľubovnianska 10, 12
p. Jozef Ehn
Mlynarovičova 17
p.Ján Balint
Nám. Hraničiarov 9
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p. Vojtech Belovics
p. Suchytra
Ing. Vojtaššák
Ing. Fridolín Slaninka
Ing. Janišová
p. Juraj Šulavík
p. Múck
p. Vaclavík
Ing. Andrej Prok
Ing. Eva Ždiňáková
p. Janoviček
p. Vavro
p. Karol Dúbravčík
p. Ondrej Marko
Ing. Andrej Černík
p. Rudolf Tydlitát
p. Ľubomír Čamek
p. Luboš Gavula
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Nám.Hraničiarov 10
Osuského 1
Osuského 32, 34, 36
Pankúchova 7
Pečnianska 9
Pečnianska 11
Planckova 1, 3
Romanova 10
Rovniankova 9-11
Rovniankova 14
Šustekova 9
Šustekova 31
Šustekova 1-3
Tematínska 8
Topoľčianska 10
Tupolevova 22
Vígľašská 3-5
Vígľašská 7-9
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