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ZÁPIS 

zo zasadnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava Nové Mesto 

v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 zo dňa 03.04.2020 

 

 
- Zasadnutia krízového štábu sa zúčastnili zástupcovia MČ Bratislava-Nové Mesto, EKO 

podniku verejnoprospešných služieb Nové Mesto, Mestskej polície, Okresného a Krajského 

riaditeľstva policajného zboru. 

- P. starosta otvoril stretnutie a oboznámil zúčastnených, akým spôsobom zabezpečuje MČ 

opatrenia súvislosti so šírením vírusu COVID 19: 

 

- MČ rozbehla dobrovoľnícku činnosť, ktorá koordinuje vyše 200 dobrovoľníkov. 

- Špecifikovali sme ľudí nad 65 rokov, ktorým menovite distribuujeme do schránok 

ochranný balíček obsahujúci rúško, rukavice a letáky s informáciami o možnostiach 

prevencie a ochrany zdravia. V informačnom letáku sa nachádzajú 3 linky, kde sa 

môžu občania obrátiť so svojimi požiadavkami. Tieto požiadavky zbierame 

a priebežne zabezpečujeme. 

- Doteraz bola roznesená ¼ balíkov pre seniorov do piatich štvrtí. Budeme robiť všetko 

pre to, aby bolo do piatka 10.04.2020 roznesených 8,5 tisíc ochranných balíčkov a do 

Veľkej noci boli tak zabezpečení všetci seniori mestskej časti. 

- Dobrovoľníci sú označení oranžovou vestou s nápisom DOBROVOĽNÍK a znakom 

mestskej časti. Taktiež sa preukazujú identifikačným preukazom umiestneným na 

viditeľnom mieste. 

- Prihlásených je aj 50 dobrovoľníkov na šitie ochranných rúšok, 35 ľudí ochotných 

poskytovať psychologické poradenstvo, 95 ľudí ochotných obsluhovať linky na 

ktorých môžu pružne reagovať na požiadavky občanov. 

- Na stránke MČ sa nachádzajú dva typy formulárov – potrebujem pomôcť/chcem 

pomôcť na základe ktorých vytvárame databázu. 

- Na linky sa obracajú aj občania, ktorí nie sú v zozname občanov poskytujúcim 

sociálne služby napr. izolovaní občania najčastejšie s požiadavkou o ochranné rúško, 

pomoc či dovozom potravín. Pri takýchto požiadavkách postupujeme individuálne. 

Nárast požiadaviek však nie je taký veľký. 

- P. Veselovský (koordinátor dobrovoľníkov) informoval, že tento týždeň testovali 

rôzne stratégie roznosu. Najviac sa osvedčila stratégiu že vodič príde na určené 

miesto, kde sa nachádza lokálny koordinátor, ktorí riadi dobrovoľníkov. 

- Dohodlo sa, že p. Veselovský bude pravidelne informovať policajný zbor o mieste 

a čase pohybu dobrovoľníkov 

 

- zástupcovia Okresného a Krajského riaditeľstva policajného zboru informovali o ich 

činnosti: 

 

1. Polícia zabezpečuje hliadky na hraniciach, nemocniciach, kontrolných stanoviskách. 

2. Oboznámila MČ, že najväčšie spádové mobilné centrum pre Bratislavu by malo byť 

zriadené v zadnej časti futbalového štadióna Pasienky (oproti PRAVDA). Občania 

budú do tohto centra vopred objednaní na konkrétny čas, takže by nemalo dochádzaj k 



veľkej koncentrácií áut na danom mieste. Kontrola prebehne z auta bez toho aby 

musel občan vystúpiť. Policajný zbor bude MČ informovať o otvorení tohto 

spádového kontrolného miesta. 

3. Ďalšie takéto testovanie prebieha na Kramároch pri infektologickom oddelení, 

centrálnom príme a Železničnej poliklinike. Policajný sa podieľa na koordinácií 

občanov a zabezpečuje náležité opatrenia na týchto miestach. 

4. Taktiež informoval že v posledných dňoch zaznamenal zvýšený počet krádeží 

a kriminálnej činnosti (najmä v obchodných prevádzkach), takže aj v tejto oblasti má 

polícia zvýšený záber. 

 

- zástupcovia Mestskej polície informovali: 

 

1. O pravidelných kontrolách na miestach s vysokou koncentráciou ľudí najmä: Železná 

studnička, Koliba, či Račianske a Trnavské mýto... MČ žiada mestskú políciu aby sa 

zamerala najmä na oblasť Trnavského a Račianskeho mýta, kde dochádza k veľkému 

združovaniu ľudí bez domova. 

2. Na niektorých miestach sa zistilo, že prevádzky nedodržujú nariadenia. Takéto 

porušenie bolo okamžite nahlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

3. Mestská polícia pravidelne monitoruje aj ľudí bez domova a rozdáva im ochranné 

rúška. 

 

- EKO podnik verejnoprospešných služieb informoval: 

 

1. Že zamestnanci naďalej vykonávajú verejnoprospešné práce. Všetci sú vybavení 

ochrannými pomôckami a dodržujú povinné opatrenia. 

2. Čoraz viac prenajímateľov Tržnice sa obracia na EKO podnik a MČ s požiadavkou 

znovuotvorenia Tržnice. Policajný zbor informoval o prísnych zdravotných 

a bezpečnostných opatreniach, ktoré budú trvať ešte dlhšiu dobu a je veľký 

predpoklad, že sa budú sprísňovať a za ich nedodržiavanie hrozí veľká pokuta. 

Policajný zbor znovuotvorenie Tržnice neodporúča, nakoľko už veľké obchodné 

prevádzky prechádzajú k baleným potravinám. Je obmedzený počet ľudí na meter 

štvorcový a je potrebné koordinovať vstup občanov do priestorov Tržnice.  

 

Záverom sa dohodlo: 

 

- P. Svetlovský (vedúci oddelenia verejného poriadku) zabezpečí koordináciu pracovnej 

skupiny kde si budú MČ, EKO podnik, policajný zbor a mestská polícia vymieňať 

informácie a operatívne komunikovať. 

- P. Svetlovský zašle mestskej polícií a policajnému zboru špecifikáciu miest, kde 

dochádza najčastejšie k porušovaniu nariadení a je potrebné na týchto miestach zvýšiť 

počet hliadok a pravidelne ich monitorovať. 

- Mestská polícia bude každých 24 hodín informovať p. starostu na akých miestach 

polícia v daný deň hliadkovala a akým spôsobom zasahuje a rieši tieto problémy. 

- Zástupcovia Okresného a Krajského riaditeľstva policajného zboru a mestská polícia 

zosúladí svoje hliadky. 

- MČ zabezpečí zverejnenie vzoru identifikačného preukazu dobrovoľníka na stránke 

MČ aby neprišlo k zámene takéhoto pracovníka s podvodníkmi. MČ bude zároveň 

vhodnou formou apelovať na mladšiu generáciu, aby upozornili starších obyvateľov, 

nech sú obozretní a nevpúšťajú do svojich domovov cudzích ľudí a nereflektujú iné 

čísla ako sú uvedené v informačnom letáku a stránke MČ. MČ bude robiť všetko čo je 

v jej silách, aby sa tieto informácie dostali seniorom aj adresne. 



- P. Veselovský bude pravidelne informovať policajný zbor o mieste a čase pohybu 

dobrovoľníkov mestskej časti. 

- V prípade potreby bude MČ nápomocná a poskytne polícií potrebné ochranné 

pomôcky. 

- Ako pomoc pre prevádzkovateľov malých obchodných prevádzok, by MČ navrhla 

osloviť majiteľov malých prevádzok Tržnice a pouvažovať nad spoluprácou 

s dobrovoľníkmi a vlastnou iniciatívou prevádzkovateľov prostredníctvom výdaja 

alebo rozvoju daných produktov. EKO podnik zanalyzuje prípadných záujemcov 

o takúto formu spolupráce. 

 

 

 

 
Zapísala: Michaela Horínková 


