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Z. STRAKOVÁ WENZLOVÁ, moderátorka:
"Počet drogovo závislých ľudí v Bratislave sa nemení, problémy, ktoré s tým súvisia, mestské časti
nevedia riešiť, preto pomáhajú najmä občianske združenia. Ľudia sa tak denno-denne stretávajú s
nafetovanými asociálmi či bezdomovcami. Situácia je najhoršia v mestskej časti Vrakuňa."
S. MAJEROVÁ, reportérka TA 3:
"Na jednom z detských ihrísk v bratislavskej Vrakuni sa obyvateľovi naskytol aj takýto pohľad,
počas dňa tam telefónom nakrútil narkomanov v akcii. V Bratislave sú najväčšie problémy so závislými
práve vo Vrakuni a Petržalke, každá mestská časť sa však k tomu stavia inak."
Obyvatelia Vrakune:
"Telefón mobilný mi ukradli, tu neni vôbec nič bezpečné."
"Bohužiaľ aj ja som sa stal už terčom, že mi chceli ukradnúť peňaženku."
"No bezpečné to neni, ale myslím si, že aj hliadky aj všetko je akože v poriadku."
S. MAJEROVÁ:
"Aj z amatérskeho videa je zrejmé, že najväčším problémom sú práve narkomani na detských
ihriskách. Starostka Vrakune ale nevie, ako situáciu riešiť a naprávať by ju podľa nej mali tí, ktorí ju v
minulosti spôsobili."
Ľ. LACKOVÁ, starostka Vrakune, (telefonát):
"Kedysi tam chodili policajti, alebo lepšie povedané ležali na sklopených sedadlách. Dnes tam nie
sú už ani takí policajti, ako tam chodili kedysi. A mňa to už asi tiež prestáva zaujímať."
S. MAJEROVÁ:
"Mestská polícia však tvrdí niečo iné."
P. PLEVA, hovorca mestskej polície:
"Miesta, kde sa títo ľudia schádzajú, kde si drogy aplikujú, sú zo strany mestskej polície častejšie
kontrolované a hliadky na týchto miestach častejšie aj vykonávajú službu."
S. MAJEROVÁ:
"Situácia čiastočne riešia občianske združenia, ktoré od narkomanov zbierajú použité ihly. Chodia
aj do Vrakune, no starostka s nimi nespolupracuje."
I. CHOVANCOVÁ, občianske združenie Odyseus:
"Znižujeme teda riziká, ktoré sa týkajú užívania drog v tejto mestskej časti, napriek tomu, že
mestská časť nevyvíja žiadne aktivity."
S. MAJEROVÁ:
"O čosi lepšia situácia je v Petržalke, kde je aj záujem o riešenie tohto problému výrazne odlišný."
I. CHOVANCOVÁ:
"Najlepšie sa k tomu asi stavia mestská časť Petržalka, ktorá naozaj reflektuje tie potreby
obyvateľov."
S. MAJEROVÁ:
"Niektorí obyvatelia tvrdia, že na situáciu s narkomanmi vo Vrakuni si už zvykli, no to problém
nerieši."

