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Vážený pán primátor, kolegyne a kolegovia z mestského zastupiteľstva, 
vážení hostia, 
 
 v dnešnom mojom vystúpení sa budem snažiť dotknúť oblastí týchto problémov, 
s ktorými sa boríme v nadväznosti na rozpočet mesta na rok 2013 a na dlhodobo 
hlavné ciele rozvoja nášho mesta a zlepšenie životných podmienok našich 
obyvateľov. 
1. Oblasť sociálna – bezdomovci na Linčianskej a okolí 
2. Parkovanie na sídlisku 
3. Oprava a úpravy ciest a chodníkov 
4. Čistota, poriadok 
5. Práca polície 
/v bodoch č. 2 až č. 5 spokojnosť/. 
 
Berte to, čo poviem za moje čisto osobné -  poslanecké názory, na problémy, 
s ktorými sa denno – denne stretávam a snažím sa ich riešiť po linke občan – 
poslanec – mestský úrad a opačne. 
 V často zaznávanej sociálnej oblasti o bezdomovcoch má naše sídlisko podobné, 
ale i osobitné skúsenosti tak ako v celom meste pri stretávaní sa s bezdomovcami, 
s chudobnými a nešťastnými ľuďmi, ktorých osud i oni sami i naša spoločnosť 
doviedli do pre nás neuveriteľných ťažkostí, utrpenia v materiálnych i duševných 
potrebách. Je smutné, vážení prítomní, že tieto problémy, ich riešenie podsúvajú 
komunálni politici a ich politické strany predovšetkým v rámci predvolebných bojov 
a sľubov. 
 Najprv sa zameriam na jednoduchú analýzu súčasného stavu situácie pre 
bezdomovcov na sídlisku Linčianska a okolie.  
 Pokiaľ v celom meste Trnava je cez úrad práce a rodiny evidovaných 78 
bezdomovcov, údaj od pani Keselovej a Fogélovej, tiež súhlasia i s mojim názorom, 
že ich tu môže byť okolo 100 ľudí bez strechy nad hlavou. Na Linčianskej je to 
minimálne 10 občanov plus piati noví , mladí sa ukazujú v tomto mesiaci. Piati sa 
zdržujú na Obchodnom centre Limbova, 3 až 4 pred herňou a bývalou  Slovenskou 
reštauráciou /skrachovala/.  1 muž prosí o peniaze a jedlo pred kostolom a kláštorom 
na Tulipánovej ulici, ďalší prespáva alebo v zime prespával pod mostom na 
Tamaškovičovej ulici spolu s potkanmi, ktorí  navštevovali nezatvorené pivnice 
činžiaku pri Trnávke. Dotyčný muž si vybudoval pod mostom príbytok z fliaš 
a odpadov. Dva mesiace o ňom nepočuť. Väčšina bezdomovcov od nás prespáva 
v nocľahárni Coburgova č. 24, kde majú prísť triezvi, čo sa im poväčšine nedarí 
a problémy s nimi rieši strážnik, často i polícia. 
 
Vážení prítomní, 

ako člen komisie sociálnej a zdravotnej  som sa v roku 2011 zúčastnil 
celoslovenskej konferencie o tejto problematike, organizovalo ju mesto Trnava pod 
záštitou pána primátora i pani viceprimátorky. Vystúpili vedúci sociálnych odborov 
a pracovníci rôznych združení a cirkevných charít s cieľom výmeny skúseností. Po 
tom, čo som počul, je to spracované v tomto zborníku, si dovoľujem otvorene 
povedať, že v práci s bezdomovcami a v riešení háklivých miest dosahuje mesto 
Trnava iba priemernú úroveň. Problematiku majú lepšie riešenú v Nitre, ale pozitíva 
vidím napríklad v Žiline, Banskej Bystrici, v Košiciach i v Bratislave – výmena 
skúseností je nesmierne cenná. 
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 Podľa mojich už viacerých a výnimočných skúseností pri styku s bezdomovcami 
i s Mestským úradom v Trnave, odbor sociálny, s T.Ar.CH. so SSS a s ďalšími ľuďmi 
viem, že slabinou Trnavy cez deň je, že bezdomovci o 7,00 hodine opustia 
nocľaháreň, rozpŕchnu sa v skupinách do rajónov, kde v zime mrznú /stanica vydala 
zákaz vstupu/,  znečisťujú okolie, turistický stred mesta, vzbudzujú pohoršenie 
i ľútosť, žobrú a za získané peniaze si kupujú lacné ovocné víno, vysoko alkoholické 
so značným obsahom metylalkoholu, čím sa pomaly trovia a napadnutý majú hlavne 
mozog, čím sa časom úplne odrovnajú. Nocľaháreň sa otvára od 17,00 hodiny, 
celodennú prevádzku v čase krutých zím povoľuje pán primátor.   
 Tohto roku bola dlhá zima, mal som obavy o našich bezdomovcov, ktorí ma 
denne oslovujú o prácu i o drobnú prácu, o bakšiš, pozametajú obchodné centrum, 
pozbierajú PET fľaše, ktoré predtým poctivo vypili a sledujú od koho by asi mohli čo 
to dostať, majú svoju stálu klientelu. Nie sú agresívni a pokiaľ sa im niečo zdarí, 
kúpia si čučko a v opojení snívajú o tom, že raz sa im len predsa podarí zamestnať, 
mať rodinu, peniaze, svoj mobil, strechu nad hlavou, hoci iba na lepšej ubytovni č. 27 
– Coburgova.  
 Ja viem, vážení kolegovia a prítomní, že bez našej pomoci sa to máloktorému 
podarí. Pokiaľ ale budem mestským poslancom, vynasnažím sa im maximálne 
pomôcť rôznymi spôsobmi, ale i cez naše aktívne pracovníčky, pani Mrvovú a pani 
Novanskú z mestského úradu a cez vedúceho sociálneho odboru pána Mgr. Petra 
Klenovského, ktorí majú podľa môjho názoru na úrade najťažšiu prácu a riešia 
mimoriadne naliehavé požiadavky aj prosby občanov.  

Keď sa našich bezdomovcov spýtam ako sa chalani stravujete ? sklopia oči. 
Mesto im neposkytuje žiadne desiatové polievky, sem – tam si kúpia paštéku 
a pečivo, o jedlo nemajú aspoň podľa mňa zvlášť veľký záujem. Na Trnavskú 
arcibiskupskú charitu chodia zriedkavo, podľa nich je tam nával a často sa im 
polievka neujde, je to i ďaleko. Po tuhej a dlhej zime sú značne pochudlí, tešia sa že 
ju prežili, nik nezamrzol. Jeden z nich, závislý na toluéne potrebuje liečenie, na ktoré 
sa mi priznal, chce ísť.  

 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážená pani podprimátorka, 

pani prednostka mestského úradu, vážený pán vedúci sociálneho odboru Mestského 
úradu v Trnave, 

Dovoľujem si Vás požiadať o urýchlenú realizáciu dobre rozpracovaného 
„Pilotného integrovaného programu pre bezdomovcov“. Pozrime sa do rozpočtu 
mesta Trnavy na rok 2013, str. č. 52, s hlavným cieľom integrovať bezdomovcov do 
spoločnosti so zabezpečením práce a kvalitnejších podmienok na bývanie.  

Navrhujem vybudovať nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú   nocľaháreň, 
zlepšiť dodávanie teplej stravy pre bezdomovcov napr. i po sídliskách v zariadeniach 
SSS 1x denne, pravidelne raz za mesiac zabezpečiť pre bezdomovcov pohovory 
a prednášky so psychiatrom alebo tiež upraviť už existujúce mestské zariadenia na 
zariadenia s kontrolovaným pitím. Navýšiť a upraviť v tejto súvislosti mestský 
rozpočet. 

 
Na záver, vážení prítomní,  
dovoľujem si zvlášť osloviť a vyzvať k neformálnej pomoci k bezdomovcom, 

nášho primátora pána Ing. Vladimíra Butku a viceprimátorku pani Ing. Kvetoslavu 
Tibenskú, ako i ctené mestské zastupiteľstvo. Dúfam i v podporu MTT a masmédií ! 

Ďakujem za pozornosť. 
                                   Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ 


