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ZÁPIS 

zo zasadnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava Nové Mesto 

v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 zo dňa 21.04.2020 

 

 

 
Otázka distribúcie tepla/teplej vody: 

 
- Na zasadnutie krízového štábu bol prizvaný predstaviteľ spoločnosti Terming a.s. 

ktorá zabezpečujúce distribúciu tepla/teplej vody p. Doupovec, vzhľadom na to, že sa 

šíria podnety od občanov ohľadom tepla/teplej vody a správy domov a bytov. 

- P. Dupovec informoval krízový štáb, že spoločnosť Terming disponuje ochrannými 

pracovnými pomôckami aby boli schopní vykonávať svoju pracovnú činnosť. 

Pracovníci obmedzujú kontakt a mnohé činnosti sú vykonávané automaticky pomocou 

strojov a zariadení. 

- Na území Nového Mesta majú zriadený centrálny dispečing. V prípade nákazy 

pracovníka a možného ohrozenia objektu má spoločnosť dve záložné pracoviská 

(jedno lokalizované v Bratislave a druhé mimo hlavného mesta), odkiaľ je spoločnosť 

schopná monitorovať tepelné hospodárstvo. 

- V prípade akejkoľvek havárie je spoločnosť schopná operatívne reagovať. 

- Existuje dohoda s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, že nepríde k vypnutiu 

zdrojov, ale teplo sa reguluje podľa teploty vonkajšieho prostredia. 

- Spoločnosť Terming a.s. informovala, že v pláne rekonštrukcií a investícií ktoré 

vyplývajú zo zmluvy s MČ sa bude meniť poradie etáp, nakoľko momentálne nie je 

možná realizácia prvej etapy, ktorou je rekonštrukcia výmenníkových staníc, nakoľko 

nie je možne aby v súčasnej situácií prebiehali domové schôdze- (súhlas vlastníkov 

nehnuteľností). Spoločnosť tak vymenila priority, tak aby bola zmluva s MČ naplnená. 

- Súčasná priorita spoločnosti je zabezpečenie kontinuálnej výroby a zamedzenie 

výpadku na minimálnu mieru. 

 

Problematika Račianskeho mýta: 

 

- Na Račianskom mýte dochádza k predaju cez okienko kde sa dajú zakúpiť aj 

alkoholické nápoje ktoré následne konzumujú v blízkom okolí. V prípade, že 

prevádzka spĺňa bezpečnostné opatrenia je takýto predaj cez okienko povolený. MČ 

však žiada políciu aby pravidelne kontrolovala združovanie a požívanie alkoholu na 

verejných priestranstvách. 

- Polícia informovala o probléme, ktorý vzniká na Račianskom mýte v dôsledku výdaja 

stravy občianskeho združenia Vagus približne 160 ľuďom bez domova. Tí sa na tomto 

území zhromažďujú a vzniká po nich odpad. P. starosta prisľúbil že sa s občianskym 

združením Vagus a tak isto Depaul spojí v akom čase a akým spôsobom dochádza 

k výdaju stravy. Následne pošleme pracovníka, ktorý situáciu prešetrí a vykonáme 

opatrenia, aby sme takémuto stavu zabránili. 

 

 



Kuchajda 

 

- Mestská polícia už dlhodobo rieši problém nefunkčnej kamery na Kuchajde. MČ 

prisľúbila pomoc formou oslovenia p. Gajdoša, aby bola táto kamera čo najskôr opäť 

funkčná 

- Na Kuchajde sa objavil problém prechádzania cez bilboardy, MČ poprosila aby 

polícia odkontrolovala aj takýto spôsob prechádzania do areálu Kuchajdy. 

 

Tržnica: 

 

- p. Janíková z EKO podniku verejnoprospešných služieb oboznámila že od včera je 

znovu otvorená Tržnica na Trnavskom mýte v obmedzenej prevádzke vzhľadom na to, 

že existuje na to zákonný dôvod. 

- V Tržnici prebehla dezinfekcia priestorov a sú zabezpečené všetky hygienické 

a bezpečnostné opatrenia. Vstup je možný iba cez jeden vchod. 

- Momentálne je spustených šesť prevádzok, ktoré spĺňajú zákonom stanovené 

podmienky. 

- V mieste za Tržnicou bola vypílená časť plota nakoľko nebol logisticky domyslený 

prístup k odberovej stanici. Vznikali zápchy a autá sa tam nedokázali otočiť, preto 

bolo potrebné pristúpiť k tomuto kroku. 

 

Problematika Zátišia: 

 

- Na Zátiší je už dlhodobý problém s ľuďmi bez domova a vznikla otázka testovania 

týchto ľudí bez domova, nakoľko včera bol zaznamenaný prípad podozrenia no občan 

sa odmietol otestovať. 

- Z preventívnych dôvodov by bolo dobré, aby sa otestovala celá komunita. Najlepším 

spôsobom by bolo prostredníctvom mobilnej jednotky. Otázkou zostáva ako takýchto 

občanov prinútiť. Štátna polícia osloví svoj krízový štáb, kde sa budú touto 

problematikou zaoberať a spojí sa s terénnou pracovníčkou MČ p. Debnárovou. 

- Zo strany starostu bola navrhnutá možnosť pokynutia ubytovania na dobu pol roka. 

 

Otázka dezinfekcie verejných priestranstiev: 

 

- p. Mikulec informoval že spoločnosť Slovnaft poskytuje  bezplatne 1000 litrov 

dezinfekcie na verejné priestranstvá. MČ vypísala formulár a je zaradená do poradia 

o dezinfekčnú látku verejných priestranstiev. 

- Dobrovoľní hasiči sú pripravení a ochotní pri takejto dezinfekcii pomôcť. 

- Je však potrebné zabezpečiť postrekovače s nerezovou tiskou  (aby nedochádzalo 

k úniku dezinfekcie) na účinné rozprašovanie  dezinfekcie. 

- Dezinfekcia by mala prebiehať na miestach s vysokou koncentráciou pohybu. 

- P. starosta otvoril tému typu dezinfekcie a poukázal na to, že je potrebné zvoliť tú 

najšetrnejšiu látku k životnému prostrediu. 

- Na oblasť Zátišia by sa mohla využiť dezinfekcia poskytnutá spoločnosťou Slovnaft 

a na objekty ako detské ihriská a lavičky by sme využili dezinfekciu horúcou parou. 

EKO podnik v spolupráci s MČ vytypujú najviac navštevované verejné priestranstvá 

a neoplotené ihriská, na ktoré občania vstupujú aj napriek zákazu, kde bude prebiehať 

takáto dezinfekcia. 

- EKO podnik verejnoprospešných služieb disponuje aj strojom na dezinfekciu horúcou 

parou. 

 

 



 

Zakladanie ohňov: 

 

- Momentálne je zákaz zakladania ohňov. Kontrolu vykonáva polícia v spolupráci 

s hasičmi. Najväčší problém je na Železnej studničke. 

- Mestská polícia je 24 hodín k depozícií, v prípade nahlásenia akéhokoľvek 

porušovania tohto zákazu. 

 

Ďalšie: 

 

- koordinátor dobrovoľníkov p. Veselovský informoval krízový štáb že aj naďalej 

prebieha pomoc dobrovoľníkov občanom vo forme nákupu potravín liekov. Pomoc 

funguje aj na susedskej báze. Na linkách zaznamenávame približne dva podnety 

denne, ktoré sa priebežne riešime. Podnety na OČvTK  

- P. prednosta Baník oboznámil krízový štáb s podnetom (podozrenie zo psychického 

tyrania osoby) z linky pre osamelých seniorov. Podnet bol postúpený na bližšie 

prešetrenie OČvTK. 

- P. starosta informoval, že disponujeme ochrannými štítmi ktoré vieme poskytnúť 

polícií. Štátna a mestská polícia prejavila záujem o takúto ochrannú pomôcku najmä 

pre pracovníkov v prvej línií. Polícia zašle MČ požiadavku. 

- Mestská polícia informovala, že robia všetko čo je v ich silách no majú 

poddimenzovaný stav zamestnancov a musia sa preskupovať hliadky. 

 

 

K zápisu zasadnutia krízového štábu je priložená príloha č.1: „Opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.“ zo dňa 21.04.2020. 
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 

  
Číslo: OLP/3461/2020 

   Bratislava 21.04.2020  
 
 
 

Opatrenie  
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

pri ohrození verejného zdravia  
 
 

   
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym 
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania 
Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) 
zákona č. 355/2007 Z. z.  tieto 

 

opatrenia: 
 

A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti 
konzumácie na mieste, 

2. predajní drogérie,  
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane 

vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, 
4. predajní novín a tlačovín, 
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 
6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 
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7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, 
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb, 

vrátane sprostredkovania týchto služieb, 
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru 

v prevádzke a donáškových služieb, 
10. práčovní a čistiarní odevov, 
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární,  
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, 
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných dielov 

motorových vozidiel, 
14. služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných 

a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk 
kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení, 

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,  
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, 
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, 

dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, 
záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb  
poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom 
v exteriéri, 

18. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,  
19. zberných dvorov, výkupných miest a skládok,  
20. predajní metrového textilu a galantérie, 
21. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov, 
22. prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná 

predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,  
23. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného 

a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného 
materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2, 

24. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen 
tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; 
v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov, 

25. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto 
opatrenia, s rozlohou do 300 m2, okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 
a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26, 

26. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 
dní), bez poskytovania stravovacích služieb, 

27. karanténne ubytovacie zariadenia, 
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28. vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny 
a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným 
vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou 
vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste, 

29. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov, 
30. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné 

zariadenia verejného stravovania, 
31. služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR, 
32. služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb, 
33. služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí). 

 
B) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby nachádzajúce sa 
v priestoroch obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. okrem: 

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti 
konzumácie na mieste, 

2. predajní drogérie,  
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane 

vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, 
4. predajní novín a tlačovín, 
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 
6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, 
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb, 

vrátane sprostredkovania týchto služieb, 
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru 

v prevádzke a donáškových služieb, 
10. práčovní a čistiarní odevov, 
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi. 

 
C) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť 
verejnosti v prevádzkach podľa písmena A) bodu 7. a 30. a písmena B) bodu 7.; tento zákaz 
sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (predaj bez vstupu do 
prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby 
sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov 
a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania. 
 



 
 

4 
 

D) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; 
telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež 
vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; 
wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, 
ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné 
pobyty.  

Toto opatrenie neplatí pre:  
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 

578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,  
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov 

a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva, 
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z. 
 

E) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie 
sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej 
služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: 

1. denné stacionáre § 40 zákona, 
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35, 
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, 
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, 
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, 
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, 
7. denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a 
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“). 

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať 
hygienicko-epidemiologický režim. 

 
 
F) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných 
hygienických opatrení: 
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- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len 
s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad  rúško, šál, šatka, atď.),   

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 
rukavice, 

- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,  
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 25 m2z predajnej plochy prevádzky, 
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov 
v jednom okamihu, 

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, 

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 
 
G) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci 
uzatvoriť všetky prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje 
prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov 
predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na: 

1. prevádzky veterinárnych ambulancií, 
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej 
pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho 
kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,  
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom 
výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa 
vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim 
nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej 
služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom 
uvedeným v bode 2, 
4. nemocničné lekárne, 

 5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, 
 6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 
 7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 
 8. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 
 9. prevádzok donáškových služieb. 

 
H) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených 
v písmene A) okrem bodu 3. a 11. a B) nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase 
od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám na 65 
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rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov 
obsluhovať.  
 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. 
OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. 
OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 
zdravia II. stupňa. 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 
pandémiu ochorenia COVID-19. 

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 21. apríla 2020 uložil Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, 
ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto 
opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok 
poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. 
 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) 
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
                                                                           hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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