V BRATISLAVSKEJ PETRŽALKE BOL ZIMNÝ MONITORING ĽUDÍ BEZ
DOMOVA
(25.01.2013; Rozhlasová stanica Regina; Rádio Regina si Vás všíma; 09.20; 8 min.; BABINSKÁ Mária)

Moderátorka:
"V ďalších minútach sa budeme venovať situácii bezdomovcov. Nemajú domov, len sa potulujú po
uliciach, prevážajú sa mestskou hromadnou dopravou, no a v noci často prespávajú v lesoch,
v opustených budovách či pod našimi balkónmi. Včera predpoludním bol v bratislavskej Petržalke
zimný monitoring ľudí bez domova. Pravidelne v tomto nevľúdnom ročnom období pracovníci
sociálneho oddelenia Miestneho úradu miestnej časti a členovia Mestskej polície Bratislava,
prichádzajú za bezdomovcami, aby zistili, v akej sú zdravotnej kondícii, či vedia, kam môžu ísť do
útulku, či nepotrebujú zdravotnú pomoc, či majú čo jesť, čo na seba a aj prečo sú na ulici a podobne.
Včera navštívili viaceré lokality, kde žijú ľudia bez prístrešia. Jednou z oblastí bol aj Janíkov dvor
a bola pri tom aj Mária BABINSKÁ."
bezdomovec:
"Ja už dávno som von, štyri roky."
M. BABINSKÁ, redaktorka:
"A prečo ste sa sem dostali?"
bezdomovec:
"Lebo nemám byt."
M. BABINSKÁ:
"Aký bol ten váš životný príbeh, čo sa vlastne stalo?"
bezdomovec:
"Lebo ja som nerobil doma, ja som robil vonku na ropovode. Idem domov a už byt bol..."
M. BABINSKÁ:
"Čiže vás oklamali?"
bezdomovec:
"Nie oklamali, lebo neplatili, tak nás vyhodili von."
M. BABINSKÁ:
"A skúšali ste si nájsť nejakú prácu?"
bezdomovec:
"Ja už nemôžem, lebo som v dôchodku, tak nechcem, aby som dôchodok stratil."
bezdomovec:
"Ja mám ísť do zimy?"
policajt:
"Poďte von... Postavte sa..."
bezdomovec:
"Nechajte ma..."
žena:
"Však ste chorý, tak prečo sa nedáte vyšetriť?"
bezdomovec:
"Nechajte ma..."
M. BABINSKÁ:
"Alena HALČÁKOVÁ je vedúca oddelenia sociálnych vecí na miestnom úrade. Pani HALČÁKOVÁ,
čo v takýchto prípadoch, keď bezdomovci nechcú ani vyjsť von?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Tak máme pri sebe mestskú políciu, ktorá nám v tomto pomôže. Pána dostaneme nejako von,
pozrieme v akom je stave a myslím, že tu budeme aj volať lekársku pomoc."
M. BABINSKÁ:
"Poznáte vlastne tohto bezdomovca?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Poznáme tohto pána a stále odmieta našu pomoc. Len, bohužiaľ, teraz budeme musieť aj nasilu

ho odviezť do nemocnice."
M. BABINSKÁ:
"Koľko rokov je už na ulici?"
A. HALČÁKOVÁ:
"On je tu už veľmi veľa, minimálne tých 5 rokov je tu určite, ale myslím, že aj dlhšie."
M. BABINSKÁ:
"Neustále odmieta vašu pomoc?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Áno, neustále odmieta našu pomoc, odmieta s nami komunikovať a myslím, že teraz je aj
v podnapitom stave a je pol jedenástej doobeda."
M. BABINSKÁ:
"Hovorca Mestskej polície Bratislava Peter PLEVA. Pán PLEVA, čo v takýchto prípadoch môžete
vy urobiť?"
P. PLEVA:
"V prvom rade žiadame od toho človeka občiansky preukaz a samozrejme, pokiaľ ten občiansky
preukaz nemá zisťujeme v evidenciách Policajného zboru, či náhodou neprechádza tento človek
policajným pátraním, ale konkrétne v tomto prípade ide o to, že máme vedomosť, že tento človek je
v zlom zdravotnom stave, potrebujeme ho z tohto stanu, ak sa to dá nazvať stanom, z tohto priestoru
dostať von a samozrejme pokiaľ ten zdravotný stav bude taký, ktorý si vyžaduje lekársky zásah,
budeme privolávať pracovníkov zdravotnej pomoci."
M. BABINSKÁ:
"Na monitoringu ľudí bez domova bola aj hovorkyňa Miestneho úradu Petržalka Mária
GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ.
Akým spôsobom vy môžete pomôcť? Nosíte bezdomovcov nejakú termobielizeň, alebo teplé
deky?"
M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:
"Ešte pred zimou sme im priniesli teplé oblečenie, na Vianoce sme im napríklad teplé jedlo
ponúkali priamo na Štedrý deň, ale robíme teraz zbierku medzi obyvateľmi a pracovníkmi miestneho
úradu, či už kvôli teplému oblečeniu, ale aj trvanlivému pečivu, dokonca polievkovým lyžiciam, alebo
instantným polievkam, aby mali dostatok jedla. Spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktoré
intenzívne rovnako pracujú s bezdomovcami a pomáhame aj účelovými dotáciami, napríklad vlani sme
vyčlenili takmer 10-tisíc eur pre neziskové organizácie, či už je Depaul ubytovňa na Ivánskej cesty
alebo Domov pre každého, kde zase na stravu sme dávali peniaze, prostriedky pre ľudí bez
prístrešia."
M. BABINSKÁ:
"Roman je už na ulici 15 rokov a je už zmierený so svojím osudom."
Roman:
"Viete, bezdomovec je taký, že on aj keď si zarobí na tom papieri, narobí sa celý deň, tak si radšej
kúpi tú fľašku vína a spí na lavičke a potom ich nájdete zamrznutých. Ale nie sú absolútne žiadne tieto
k tomu, žiadne prostriedky, tento štát sa nestará o to. Alebo aspoň nejaké veľké stany im postaviť
a nepýtať peniaze od nich. Na letisku, všade pýtajú peniaze od nich. Jedine Matka Tereza nepýta,
zadarmo akože oblečenie, ale tam nemôže prespať. Ale inde, aj keď môžu prespať, tak musí platiť za
to. 80 centov, tam euro, odkiaľ to má zobrať ten človek? Nie je tu dobre postarané o tých ľudí. O mňa
sa nemusí starať nikto, lebo ja sa viem postarať, ja som 15 rokov vonku a doteraz som robil výťahára.
Som chodil aj v zime, aj všetko, do roboty. Lenže dostal som embóliu pľúc, viete, ja keď som zodvihol
ťažké, lebo ja som robil motory hore v šachtách na strechách, tie motory a to, a mne sa hneď púšťala
krv z nosa a som nevedel zastaviť. Ja som nevedel, čo to je, tak ma dali tuná na Antolskú na CT
a zistili mi silnú embóliu a napísali mi tam do papierov, že silná embólia pľúc, hrozí rýchla smrť a že
nesmie ťažkú robotu. No tak, bohužiaľ, dal som výpoveď a odvtedy nerobím. Ja inú robotu neviem
robiť, ja viem robiť len ťažkú robotu. Ja neviem na počítači alebo na niečom robiť, ja ho neviem ani
zapnúť. Ja len takéto roboty viem."
M. BABINSKÁ:
"A odkiaľ ste prišli? Ste odtiaľto, z Petržalky?"
Roman:
"Áno, z Petržalky ja som."
M. BABINSKÁ:

"Pani HALČÁKOVÁ, koľko je bezdomovcov v tejto časti Janíkov dvor, dá sa to odhadnúť?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Medzi 50 až 100 bezdomovcov sa tu určite nachádza."
M. BABINSKÁ:
"A celkovo v Petržalke?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Celkovo v Petržalke 300 bezdomovcov máme my zmapovaných, len oni často migrujú, veľmi
ťažko sa ten počet odhaduje, ono sa to mení ten počet. Je to niekedy možno aj vyše 300."
M. BABINSKÁ:
"Samozrejme, že prichádzajú aj z iných miest či obcí..."
A. HALČÁKOVÁ:
"Veľa bezdomovcov je mimo petržalských, dokonca mimobratislavských. Väčšinou sú
z východného Slovenska, alebo Galanta, Nové Zámky, z toho juhu Slovenska."
M. BABINSKÁ:
"V akom veku asi?"
A. HALČÁKOVÁ:
"V každom veku. Sú aj mladí, v strednom veku, sú aj dôchodcovia, ktorí už vyslovene poberajú ten
dôchodok."
M. BABINSKÁ:
"Môže aj miestny úrad finančne pomôcť týmto bezdomovcom?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Pomáhame našim občanom, lebo máme také smernice prijaté, ktorí si Petržalčania, priznávame
jednorazové finančné výpomoci, máme otvorenú sociálnu výdajňu pre takýchto občanov, ale dáme aj
nejaký príspevok na vybavenie občianskeho preukazu, lebo oni väčšinou tie doklady nemajú.
Pomáhame dávky v hmotnej núdzi vybaviť, takže určite ak môžeme, pomáhame."
M. BABINSKÁ:
"Zvyknú sa aj priamo na vás obrátiť, alebo väčšinu vy ich vyhľadávate?"
A. HALČÁKOVÁ:
"Povedala by som, že väčšinou my ich vyhľadávame. Oni trpia tou byrofóbiou a majú taký strach
z úradov, nevedia prísť, nevedia komunikovať, boja sa prísť. Takže dovolím si povedať, že my ich
vyhľadávame."

