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Martin URAM, moderátor:
"Hoci väčšina petržalských bezdomovcov žije v špine a neporiadku, nájdu sa aj výnimky.
Pomocnú ruku mestskej časti, ktorá by tých disciplinovanejších mohla umiestniť napríklad v domovoch
dôchodcov, ale odmietajú takmer všetci. Petržalský úrad tak aspoň robí obchôdzky a kontroluje ich
počas zimy aj dvakrát za týždeň."
Matej BARÁNEK, redaktor:
"Albín ZUBRICKÝ žije na okraji Petržalky pri Janíkovom Dvore. Spolu s kolegom obývajú starú
rozbitú stavbu. Od ostatných ľudí bez strechy nad hlavou sa líšia ale nezvyčajným poriadkom. Ako
sám tvrdí, vnútrajšok svojho obydlia upratoval rok a pol."
Albín ZUBRICKÝ:
"Ja som si, viete čo, musel to vydobyť. Tu sa len nasťahovali (...) ale som ho hnal ako zdutú kozu.
Ďalší oproti nemu. Znova museli ísť preč. To asi 30 alebo 50 vriec, čo som toto všetko vyzbieral
dookola."
M. BARÁNEK:
"Mestská časť petržalských bezdomovcov pravidelne kontroluje. Ak je veľká zima, z úradu
prichádzajú do oblasti Janíkovho Dvora aj dvakrát za týždeň. A hoci by niektorí mohli ísť do domovov
dôchodcov, pomoc odmietajú."
Alena HALČÁKOVÁ:
"Nebolo by pre vás lepšie zariadenie pre seniorov?"
Anketa:
"Ja tam sto euro nedám. Nie že sto euro, 150, 200."
A. HALČÁKOVÁ:
"V akej výške máte ten dôchodok?"
Anketa:
"309."
M. BARÁNEK:
"Alena HALČÁKOVÁ, vedúca sociálnych vecí na miestnom úrade tvrdí, že ak by ľudia bez domova
ich pomoc prijali, môžu im vybaviť doklady či načas aj prísun potravín vo vývarovniach. No zvyčajne
opäť narážajú na neochotu."
A. HALČÁKOVÁ:
"Občiansky nemá už niekoľko rokov a nemá ani snahu si ho vybaviť. My sme mu už pomoc vo
forme nejakej takej dávky pomohli niekoľkokrát, ale on nemá záujem sa nejako odpichnúť. A pritom je
to mladý človek. Nie je starý. A schopný, hej, nie je ani chorý vážne."
M. BARÁNEK:
"Veľký problém má mestská časť s neporiadkom, ktorý väčšina bezdomovcov robí. Samospráva
má však len obmedzené právomoci. Hovorkyňa Michaela PLATZNEROVÁ."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Pokiaľ je to pozemok ktorý máme v správe, alebo je nám nejakým spôsobom zverený, tak
samozrejme sa snažíme tento neporiadok priebežne odstraňovať a týchto ľudí dostať z ulice do týchto
krízových centier."
M. BARÁNEK:
"Matej BARÁNEK, RTVS."

