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Vážený pán
JUDr. Daniel Hulín

EKO – podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20

832 90 Bratislava

Na vedomie:
Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VEC: OTVORENÝ LIST

Vážený pán Hulín,
oslovujeme Vás ako povereného výkonom funkcie riaditeľa EKO - podniku
verejnoprospešných služieb, príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou
Bratislava-Nové Mesto.

Občianske združenie Vagus pomáha ukončovať bezdomovectvo ľudí žijúcich na území
Bratislavy a podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov zostávajú žiť na ulici,
už 10 rokov.

V združení so zhrozením sledujeme aktuálnu situáciu odohrávajúcu sa na verejnom
priestranstve, v parku na Račianskom mýte a v okolí Kuchajdy. Posledné týždne
dostávame podnety od našich klientov a klientiek, ale aj od občanov a občianok, podľa
ktorých sa na danom území vyskytuje súkromná bezpečnostná služba, ktorej
správanie má byť nielen za hranicou slušnosti, ale zrejme aj za hranicou zákonnosti.

Zistili sme, že EKO - podnik verejnoprospešných služieb uzavrel v októbri 2021 Zmluvu
o poskytovaní bezpečnostných služieb so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Podľa
tejto zmluvy má táto bezpečnostná služba zabezpečovať v rôznych lokalitách Nového
Mesta verejný poriadok, vykazovať závadové osoby pod vplyvom alkoholu, omamných
látok či agresívne osoby poškodzujúce cudzí majetok tak, aby sa zamedzilo
opakovanému znečisťovaniu verejného priestranstva a nevhodnému správaniu
neprispôsobivých občanov.

https://www.ekovps.sk/zverejnovanie/zverejnovanie.php?id=21205
https://www.ekovps.sk/zverejnovanie/zverejnovanie.php?id=21205
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Vieme, že verejné priestranstvo na Račianskom mýte využívajú niektoré skupiny ľudí
na užívanie alkoholu, spôsobujú tam hluk, neporiadok a svojim správaním obťažujú
okolie. Uvedomujeme si tento problém o to viac, že trvá dlhodobo. Kroky súkromnej
bezpečnostnej služby však považujeme za neakceptovateľné.

Podľa viacerých nezávislých podnetov, ktoré sa k nám dostali, na mieste dochádza k
fyzickým útokom na ľudí bez domova, ktoré sprevádzajú kopance do chrbta, sotenia
na zem, vyháňanie z verejných priestranstiev či zabraňovanie vstupu do nich.

Niektorí ľudia bez domova mali byť fyzicky napadnutí zozadu, bez predošlého
vyzvania, aby opustili priestor. Z parku majú byť vykazovaní a fyzicky napádaní aj
ľudia, ktorí nijako nenarúšajú verejný poriadok.

Patria sem napríklad aj klienti a klientky, ktorí sú paradoxne súčasťou našej
pracovnej terapie, v rámci ktorej upratujú verejné priestranstvo v lokalite
Račianskeho mýta.

Otrasnú skúsenosť majú aj klienti a klientky, ktorí bývajú v ubytovni vedľa parku na
Račianskom mýte. Parkom sa boja prechádzať a musia ho obchádzať, pretože sa im
SBS služba vyhráža násilím. Sú to ľudia, ktorí aktívne pracujú na zlepšení svojej
sociálnej situácie, parkom chcú len prejsť do dočasného bývania, no čelia vyhrážkam
a priamemu násiliu.

Spomínané podnety nie sú len od ľudí bez domova, ale aj od občanov a občianok, ktorí
v danej chvíli prechádzali okolo. Rovnaká situácia sa má diať aj v okolí Kuchajdy.

Verejný priestor je tu pre všetkých a nik nemôže rozhodovať, kto do neho môže vstúpiť
a kto nie. Pokiaľ v ňom niekto narúša verejný poriadok, je potrebné zavolať políciu.
Riešiť spomínaný problém zazmluvnením súkromnej bezpečnostnej služby
považujeme za kontroverzné a je otázne, či samo o sebe nie je nezákonné.

Vážený pán Hulín, opísané slovné, no najmä fyzické útoky na verejnom priestore sú
absolútne neakceptovateľné. Fakt, že majú byť vedené voči skupine obyvateľstva,
ktorá žije na okraji spoločnosti, je ešte viac odsúdeniahodný.

Vyzývame Vás preto, aby ste odstúpil od zmluvy so spoločnosťou Danubia Security
s.r.o. a nepredĺžil túto zmluvu na ďalšie obdobie.
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Vyzývame tiež zastupiteľský zbor mestskej časti Nové Mesto a starostu tejto mestskej
časti, pána Rudolfa Kusého, aby sa postarali o nápravu tejto situácie. V riešení
problematiky bezdomovectva ponúkame niektoré návrhy vychádzajúce z našich
10-ročných skúseností. Ako vhodné považujeme:

● riešiť neprispôsobivých ľudí v lokalite Račianskeho mýta individuálne, bez
fyzického násilia,

● riešiť problém v súčinnosti s políciou, ktorá má v rámci platnej legislatívy
monopol na násilie vo verejnom priestore,

● podporovať organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova v danej lokalite,
● spustiť prevádzku služby pre ľudí bez domova, alebo poskytnúť priestory či

finančnú podporu organizáciám prevádzkujúcim takéto služby.

Zmluva so spoločnosťou Danubia Security s.r.o., ktorú EKO - podnik
verejnoprospešných služieb uzavrel, je účinná dva mesiace. Počas týchto dvoch
mesiacov má byť vyplatená odmena za poskytovanie strážnych služieb v maximálnej
výške 9600 eur. Rovnako vysoká suma predstavuje podľa verejne dostupných zmlúv
súčet dotácií, ktoré dostali tri mimovládne organizácie (OZ Vagus, OZ Stopa, Depaul
Slovensko, n.o.) pracujúce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy od mestskej časti
Nové Mesto za posledné 3 roky. Prístup EKO - podniku verejnoprospešných služieb
považujeme nielen za nesystémový, no najmä za nedôstojný a protizákonný a preto
žiadame o okamžitú nápravu.

V Bratislave, dňa 25.11.2021

S pozdravom, tím OZ Vagus:

Ing. Alexandra Kárová, výkonná riaditeľka OZ Vagus
Mgr. Petra Červená, programová riaditeľka OZ Vagus
Mgr. Ecaterina Catasonova, koordinátorka programu Streetwork
Mgr. Patrícia Kovaľová, koordinátorka programu Domec
Mgr. Dominika Kráľová, koordinátorka Integračného programu Medzimiesto
Mgr. Annamária Kaločaiová - sociálna poradkyňa, zástupkyňa koordinátorky
programu Domec
PhDr. Karin Štrofová, senior sociálna poradkyňa
Mgr. et Mgr. Monika Sabaková, sociálna poradkyňa
Mgr. Hana Kiáts, psychosociálna poradkyňa
Mgr. Erik Terek, sociálny poradca
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Mgr. Emília Čelovská, sociálna poradkyňa
Martina Pankuchová, sociálna asistentka
Mgr. Jakub Hainzl, terénny sociálny pracovník
Bc. Viktória Kalcsová, bytová asistentka
Augustín Juck, pomocný pracovník v sociálnych službách
Mgr. František Smolík, koordinátor dobrovoľníctva
Mgr. Alexandra Lauko, asistentka
Mgr. Klára Bernátová, fundraising a partnerstvá
Mgr. Stanislava Fabšíková, marketing
Ing. Petra Sládok, personálna manažérka


