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Alfonz ŠURAN, moderátor:  

"Vianoce sú o tom, aby sme boli k sebe dobrí, solidárni a pomáhali si. Aj v takomto duchu sa dnes 
niesla vianočná kapustnica v bratislavskej Petržalke, ktorú pracovníci oddelenia sociálnych služieb 
navarili pre všetkých okoloidúcich. Táto myšlienka má spojiť všetky sociálne vrstvy a pripomenúť, že 
tieto sviatky sú najmä o spolupatričnosti."  

Martina KOMISOVÁ, redaktorka:  

"Pri spoločnom stole sa stretli ľudia bez domova, ale aj tí, ktorí potrebovali na poslednú chvíľu 
niečo dokúpiť."  

Bratislavčania:  

"Si vždy vychutnám tie Vianoce doma. Takto sme ešte nebol na Štedrý deň na nákupy."  

"A to je pekné takúto akciu spraviť, že pre ľudí to je jedno, či sú bez domova, alebo takto. Aspoň sa 
človek odreaguje cez tie Vianoce."  

Martina KOMISOVÁ:  

"Na kapustnicu prišla aj pani, ktorá už 15 rokov žije na ulici. So svojím partnerom strávi dnešný 
večer v stane."  

bezdomovkyňa:  

"Ďakujem všetkým, ktorým záleží na takých ľuďoch, ako sme dopadli my."  

Martina KOMISOVÁ:  

"Pri spoločnom vianočnom stole sa ľudia z rôznych sociálnych vrstiev stretávajú už šiesty rok."  

Jana GUĽOVÁ, soc. pracovníčka MČ Bratislava-Petržalka:  

"Máme celkom dobré skúsenosti s tým, že pri tom jednom stole fakt sa stretnú aj bezdomovci, aj s 
našimi pánmi poslancami napríklad."  

redaktorka:  

"Vy ste si už dali kapustnicu?"  

Vladimír BAJAN (nezávislý), starosta MČ Bratislava-Petržalka:  

"Nie, začal som ju robiť doma, potom som išiel sem, ale túto našu ochutnám ešte."  

redaktorka:  

"Máte už navarenú kapustnicu?"  

okoloidúci:  

"Samozrejme, máme."  

redaktorka:  

"A kto varil?"  

okoloidúci:  

"Ja a manželka."  

redaktorka:  

"A ktorá je lepšia? Táto, alebo tú, čo máte doma?"  

okoloidúci:  

"Obidve sú stejné."  

Martina KOMISOVÁ:  

"Pracovníci mestskej časti Petržalka ponúkali okoloidúcim okrem kapustnice aj iné dobroty a 
darčeky."  

Alena HALČÁKOVÁ, vedúca odd. soc. vecí MČ Bratislava-Petržalka:  

"Čajík, koláčiky a taktiež makovník, teplé oblečenie pre ľudí bez prístrešia."  

Martina KOMISOVÁ:  

"Vianoce pre všetkých tak spojili ľudí, ktorí mali jednoducho chuť na kapustnicu a príjemnú 
spoločnosť."  

 


