
 
 

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 

Oddelenie právne, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel  

a správy pozemkov 

Junácka 1 

832 91 Bratislava 

 

Bratislava, dňa 22.11.2019 

 

VEC: Doplnenie Žiadosti o nájom pozemku pre účel umiestnenia kontajnera „Fixpoint“ na 

použité injekčné striekačky o zdôvodnenie výberu miesta osadenia špeciálneho kontajnera. 

 

OZ Odyseus na základe výzvy oddelenia právneho, podnikateľských činností, súpisných čísel 

a správy pozemkov si dovoľuje doložiť zdôvodnenie výberu miesta osadenia špeciálneho 

kontajnera na injekčné striekačky.  

 

OZ Odyseus na Trnavskom mýte nakontaktuje okolo 400 ľudí ročne, ľudí, ktorí sa v mestskej 

častí zdržujú alebo v nej majú trvalý pobyt. Pred samotným rozhodnutím, kde bude špeciálny 

kontajner, OZ Odyseus uskutočnilo mapovanie, ktorého cieľom malo byť zadefinovať si 

miesta, kde sa nachádza najviac pohodených injekčných striekačiek, ktoré môžu ohrozovať 

obyvateľov a obyvateľky. Okrem toho sa personál počas terénnej sociálnej práce pýtal 

komunity na to, kde najčastejšie dochádza k aplikácii drog v okolí Trnavského mýta.  

Na základe mapovania pracovníčok a z rozhovorov s komunitou bolo zadefinované miesto 

v okolí polikliniky a ubytovne na Trnavskom mýte (za Tržnicou), kde sa našlo najviac 

pohodených injekčných striekačiek. Mapovaním bolo zistené, že v okolí polikliniky 

a ubytovne je množstvo „zákutí“ a takých priestorov, ktoré sa dajú využiť na úkryt a následnú  

aplikáciu drog. Na týchto miestach bolo nájdených aj okolo 20 injekčných striekačiek, ktoré 

boli OZ Odyseus bezpečne zlikvidované.  

 

 



 
 

Po zadefinovaní miest OZ Odyseus nasledovalo hľadanie vhodného miesta na pozemku MČ  

Bratislava – Nové Mesto, ktoré by bolo trávnaté, nakoľko je osadenie kontajneru do trávy 

jednoduchšie.  

Aktuálne navrhované miesto je vhodné nielen z pohľadu viditeľnosti pre ľudí z komunity, ale 

je aj akýmsi bodom, ktorý je najbližšie k miestam, kde boli nájdené pohodené injekčné 

striekačky.  

 

OZ Odyseus je v umiestnení kontajnera otvorené komunikovať, resp. ho následne presunúť 

podľa aktuálnych potrieb, nakoľko jeho osadenie na konkrétnom mieste môže byť len 

dočasné. Je nutné počítať s tým, že komunita sa pohybuje a počas rokov môžu vznikať nové  

miesta, kde môžu byť injekčné striekačky nájdené vo väčšom počte.  

 

 

 

S úctivým pozdravom 

Mgr. Dominika Jašeková 

Štatutárna zástupkyňa združenia 

jasekova@ozodyseus.sk, + 421 903 786 706 

 


