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ZÁPIS 

zo zasadnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava Nové Mesto 

v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 zo dňa 27.05.2020 

 

 
- Pán starosta otvoril stretnutie a informoval že MČ otvorila ihriská, športoviská, parky 

a od 01.06.2020 sa pripravuje na otvorenie jaslí, materských škôl a základné škôl. 

- P. Mikulec informoval, že v piatok 29.05.2020 by mal dodať Slovnaft ďalších 600 

litrov dezinfekcie, ktorú bude MČ distribuovať medzi jasle, školy, škôlky a EKO-

podnik verejnoprospešných služieb. Tiež oboznámil zúčastnených, že Okresný úrad 

začal s distribúciou ochranných pomôcok pre školy. 

- Oddelenie participácie má v evidencii okolo 65 seniorov, ktorý aj naďalej využívajú 

služby donášky potravín, liekov a iných. 

- MČ požiadala mestskú políciu, aby kontrolovala cyklistov a jazdcov na elektrických 

kolobežkách a to predovšetkým na miestach ako sú areál Kuchajdy a park Jama. 

- EKO-podnik verejnoprospešných služieb osadil pri otvorení detských ihrísk  

informačné tabule, ktoré boli v priebehu pár dní zničené. Detské ihriská pravidelne 

kontroluje a vykonáva ich dezinfekciu. EKO-podnik začal aj s pravidelným kosením 

a preto je ťažké personálne zabezpečiť kosenie aj dezinfekciu súčasne, zatiaľ však 

situáciu zvláda. 

- P. starosta požiadal EKO-podnik verejnoprospešných služieb ako správcu areálu 

Kuchajdy, aby zabezpečil informovanosť návštevníkov areálu Kuchajdy 

prostredníctvom informačných tabúl o možnosti využitia toaliet v reštaurácií a to bez 

poplatku do doby otvorenia verejných toaliet. 

- MP sa obrátila na MČ s prosbou o pomoc ohľadom kamier v správe Magistrátu 

hlavého mesta Bratislavy. Mnohé kamery sú nefunkčné alebo poškodené. To sa týka 

aj kamier na Bajkalskej, pri zimnom štadióne a Kuchajde. MP sa pravidelne obracia so 

žiadosťou o ich opravu na magistrát, ktorý však nereaguje. MP sú tieto kamery veľmi 

nápomocné a preto žiada MČ aby apelovala na magistrát, nech sa začne zaoberať 

touto problematikou. Verejný poriadok dal na vedomie, že kamery v správe MČ sú 

funkčné a pravidelne servisované. 
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