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Miestny úradBratislava  NovéMesto
Oddelenie právne,podnikatel‘ských
činností,evidencie súpisných čísiel

a správypozemkov
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832 91 Bratislava

Bratislava, dňa22.11.2019

VEC: Doplnenie Žiadosti o nálompozemku pre účelumiestnenia kontajnera „Fixpoint“na
použitéiniekčnéstriekačky o zdóvodnenievýberu miesta osadenia špeciálnehokontajnera.

OZ Odyseus na základevýzvy oddelenia právneho,podnikatel‘ských činností,súpisných čísel
a správypozemkov si dovol‘uje doložit‘zdóvodnenie výberu miesta osadenia špeciálneho
kontajnera na injekčněstriekačky.

OZ Odyseus na Trnavskom mýte nakontaktuje okolo 400 l‘udíročne, l‘udí,ktorísa v mestskej
častízdržujúalebo v nei majú trvalý pobyt. Fred samotným rozhodnutím,kde bude špeciálny
kontajner, OZ Odyseus uskutočnilo mapovanie, ktorého ciel‘ommalo byt‘ zadefinovat‘ si
miesta, kde sa nachádzanajviac pohodených injekčných striekačiek, ktorémóžuohrozovat‘
obyvatel‘ov a obyvatel‘ky. Okrem toho sa personál počas terénnej sociálnej práce pýtal
komunity na to, kde najčastejšiedochádzak aplikáciidrog v okolíTrnavskéhomýta.
Na základemapovania pracovníčoka z rozhovorov s komunitou bob zadefinované miesto
v okolípolikliniky a ubytovne na Trnavskom mýte (za Tržnicou), kde sa našlo najviac
pohodených injekčných striekačiek. Mapovaním bob zistené, že v okolí polikliniky
a ubytovne je množstvo„zákutí“a takých priestorov, ktorésa dajúvyužit‘na úkryt a následnú
aplikáciudrog. Na týchto miestach bob nájdených aj okolo 20 injekčných striekačiek, ktoré
boli OZ Odyseus bezpečne zlikvidované.
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Po zadefinovanímiest OZ Odyseus nasledovalo hl‘adanievhodnéhomiesta na pozemku MČ
Bratislava — NovéMesto, ktoré by bob trávnaté,nakol‘koje osadenie kontajneru do trávy
j ednoducbšie.
Aktuálnenavrhovanémiesto je vhodnénielen z pohl‘aduviditel‘nostipre l‘udíz komunity, ale
je aj akýmsi bodom, ktorý je najbližšiek miestam, kde boli nájdenépohodené injekčné
striekačky.

OZ Odyseus je v umiestneníkontajnera otvorené komunikovat‘,resp. ho následnepresunút‘
podľa aktuálnych potrieb, nakoľkojeho osadenie na konkrétnom mieste móžebyt‘ len
dočasné.Je nutnépočítat‘s tým, žekomunita sa pohybuje a počas rokov móžuvznikat‘nové
miesta, kde móžubyt‘injekčnéstriekačkynájdenévo väčšompočte.

S úctivým pozdravom
Mgr. Dominika Jašeková

Štatutárnazástupkyňazdruženia
jasekova,ozodyseus.sk, + 421 903 786 706
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