Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Brno, Česká republika
Dátum od-do: 17.8.2016
Účastníci ZPC:
Ing. Ivan Lechner, zástupca náčelníka Mestskej polície Bratislava
Ing. Ivan Šajti, vedúci referátu služieb, Oddelenie vnútornej správy
JUDr. Peter Schaller, oddelenie nájmov majetku, Sekcia správy nehnuteľností
Mgr. Vojtech Okša, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Mgr. Ján Slimák, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
V zmysle úloh PPP z dňa 19.7.2016 malo OZVP predložiť materiál s informáciami o tom, ako
riešia v iných mestách graffiti a vizuálny smog na základe študijných návštev miest Viedeň a
Brno. Obsahom rokovania boli postup Mestskej polície v boji a prevencii proti graffiti,
technické postupy príslušných oddelení pri odstraňovaní graffiti, problematika zadržania
páchateľa pri čine a dokazovania viny, ako aj možnosti legalizovania sprejerstva na
vyhradených miestach.
Miesto konania: Riaditeľstvo Mestskej polície Brno
Účastníci:
Mgr. Ivo Herzog, vedúci jednotky kontroly a dokumentácie, Mestská polícia Brno (MPB)
PhDr. Stanislav Jabůrek, koordinátor prevencie kriminality Magistrátu mesta Brna (MMB)
Bc. Petr Gabriel, vedúci odboru správy majetku Magistrátu mesta Brna
Lydie Zukalová, odbor zahraničných vzťahov Magistrátu mesta Brna
Program:
10:00: Stretnutie na riaditeľstve MPB s p. Herzogom a p. Jabůrkom za účasti p. Zukalovej
12:00: Pracovný obed v reštaurácii Plzeňka s p. Gabrielom za účasti p. Zukalovej
13:30: Prehliadka mestom – ukážka odstraňovania grafiti a opatrení proti znečisťovaniu
nálepkami
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Konferencia splnila cieľ informovať účastníkov o metódach boja proti nelegálnemu grafiti
v meste Brno, vrátane prevencie a technologických postupov pri odstraňovaní grafiti.

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Z konferencie nevyplynuli pre účastníkov žiadne úlohy. Inšpiráciou boli odborné príspevky,
ktoré účastníci vnímali ako prínosné a užitočné pre konkrétnu prax v danej oblasti.

Vypracoval: Mgr. Ján Slimák
V Bratislave, dňa 30.08.2016

