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Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka:  

"Pracovníci miestneho úradu v bratislavskej Petržalke dnes monitorovali bezdomovcov. Zisťovali, v 
akej sú zdravotnej kondícii, či vedia, kam môžu ísť do útulku a či majú čo jesť. Pomoc každý z nich 
odmietol."  

Robo PETRÍK, redaktor:  

"Sociálni pracovníci v spolupráci s mestskou políciou skontrolovali desiatky ľudí bez strechy nad 
hlavou. Príchod kontrolórov bezdomovcov prekvapil."  

Bezdomovec:  

"Ó koľko vás tu je."  

R. PETRÍK:  

"Každý navštívený bezdomovec mal možnosť požiadať miestny úrad o pomoc."  

Alena HALČÁKOVÁ, vedúca odd. sociálnych vecí MÚ v Petržalke:  

"Môže urobiť pre nich to, že prizná im možno jednorazovú finančnú výpomoc, máme zriadenú aj 
sociálnu výdajňu, kde dostanú zadarmo tovar, či už potraviny, základné hygienické potreby."  

R. PETRÍK:  

"Mnohí by tam ale dôjsť nedokázali."  

Bezdomovec:  

"Ja som napitý, nechajte ma na pokoji."  

R. PETRÍK:  

"Opitého a chorého bezdomovca pred zamrznutím zachránili zdravotníci. Monitoring ľudí bez 
strechy nad hlavou bol zameraný hlavne na tých, ktorí si na ulicu ešte len zvykajú."  

Mária GREBEŇOVÁ LACZOVÁ, hovorkyňa MÚ MČ Bratislava - Petržalka:  

"Aby sme práve oslovovali tých, ktorí sú na ulici veľmi krátko, pretože týmto ľuďom sa dá skôr 
pomôcť."  

R. PETRÍK:  

"Noví bezdomovci po podobnej kontrole väčšinou skončia v ubytovniach. Tí čo žijú vonku už roky 
to ale odmietajú."  

Bezdomovec:  

"Fajn je to, nikto neotravuje."  

R. PETRÍK:  

"Dokonca ani rodinní príslušníci."  

Bezdomovec:  

"Tí majú svojich starostí dosť a syn, ten má tak isto starosti dosť. Má dva úvery."  

R. PETRÍK:  

"Ale ten tanier teplej polievky asi aj pri tom splácaní úveru by mohol."  

Bezdomovec:  

"No to by mohol."  

R. PETRÍK:  

"Kontroly bratislavských bezdomovcov budú pokračovať aj v najbližších dňoch."  

Peter PLEVA, hovorca Mestskej polície v Bratislave:  

"Teraz tie kontroly sú skutočne intenzívnejšie aj v dôsledku toho, že sa pomerne ochladilo."  

R. PETRÍK:  

"A nielen preto."  

P. PLEVA:  

"Sú to aj takí ľudia, ktorí sú skutočne radi, že medzi nich niekto príde."  

R. PETRÍK:  

"Všetci ale určite nie."  

Bezdomovec:  

"Áno, mne je tu dobre."  



R. PETRÍK:  

"Podľa miestneho úradu je v Petržalke asi 300 ľudí bez domova. Ich počet v hlavnom meste sa 
odhaduje na takmer 4-tisíc. Robo PETRÍK, RTVS."  

 


