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Informácia o krízových plánoch a vykonaných opatreniach 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 v mestskej časti  

Bratislava-Ružinov 
 
 
 

1. Základné východiská 
 
Epidémia nového koronavírusu COVID-19 je krízovou situáciou, s akou sa Slovenská republika zatiaľ nestretla. 
Na požiadavky a opatrenia z toho vyplývajúce nebol a pravdepodobne ani nemohol byť pripravený štát, 
krízový štáb, ani samosprávy. Miestny úrad Ružinov preto všetky aktuálne opatrenia pripravuje na základe 
štandardizovaných postupov organizovaných aj pri iných núdzových udalostiach v koordinácii s príslušnými 
zložkami štátnej správy, územnej, mestskej a miestnej samosprávy a profesionálnej skúsenosti jednotlivých 
členov organizačného zabezpečenia mestskej časti. Zvlášť intenzívna komunikácia prebieha medzi starostami 
jednotlivých mestských častí na platforme Združenia starostov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 
za účasti primátora hlavného mesta a zástupcu úradu Bratislavského samosprávneho kraja, a medzi 
prednostami jednotlivých miestnych úradov. 
 
Počas prebiehajúcej krízy bola vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav v zdravotníctve, ktorý bol 
následne vládou rozšírený. V prípade zhoršovania situácie sú plánované ďalšie sprísnené opatrenia, vrátane 
predĺženia uzávery škôl, školských zariadení, umiestňovania osôb do karantény, celkového núdzového stavu 
či zákazu vychádzania pre niektoré vekové skupiny až po celkový zákaz vychádzania. 
 
Aj keď uplatňované opatrenia narúšajú životný komfort, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí,  je nevyhnutné 
ich rešpektovať a dodržiavať. Je to jednoznačne v prospech skoršieho zvládnutia pandémie. 
 
V týchto dňoch štát zabezpečuje primárne fungovanie zdravotnej starostlivosti, distribúciu ochranných a 
zdravotníckych pomôcok pre nemocnice, políciu, záchranné zložky a príslušné štátne organizácie. Za celú 
dobu trvania mimoriadnej situácie štát mestskej časti neposkytol žiadne materiálno-technické zabezpečenie 
z vlastných zdrojov, naopak, samosprávy v mnohom suplovali povinnosti štátu. Vzhľadom na obmedzený 
počet zásob a globálne problémy s dodávkami nemožno očakávať, že by sa táto situácia v najbližšej dobe 
zmenila. 
 
Kľúčovou úlohou samosprávy je preto v maximálnej možnej miere najmä: 

▪ zabezpečiť informovanosť obyvateľstva, 

▪ prijímať preventívne opatrenia na svojej úrovni proti šíreniu vírusu, 

▪ zabezpečiť fungovanie a výkon samosprávnych funkcií v sťažených podmienkach, 

▪ zabezpečiť ochranu a starostlivosť pre osoby v priamej zodpovednosti a zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávy (klienti a personál zariadení sociálnych služieb, žiaci a personál školských a predškolských 
zaradení v zriaďovateľskej pôsobnosti, zamestnanci, pracovníci podriadených organizácií a podobne), 

▪ zabezpečiť starostlivosť o najviac rizikových obyvateľov, ktorí nespĺňajú podmienky na prijatie v štátnych 
zariadeniach (najmä seniori, chorí neprijatí do nemocníc, iné rizikové skupiny a obyvateľstvo ako celok), 

▪ zabezpečiť pomoc ľuďom, ktorí nemôžu vychádzať von a nedokážu si zabezpečiť životne nevyhnutné 
potreby vlastnými silami (ľudia v karanténe COVID-19), 

▪ zabezpečiť ochranné pomôcky, stravovanie a ďalšie potrebné nevyhnutné veci (suroviny/ potraviny, nákup 
liekov a podobne) pre obyvateľov odkázaných na pomoc. 

 
Kľúčovým pre riešenie mimoriadnej situácie sa stalo zostavenie krízového štábu na miestnom úrade, ktorý 
pozostáva zo starostu, vicestarostov, prednostu, vedúcich vybraných odborov miestneho úradu, pracovníkov 
civilnej ochrany a zástupcov vybraných organizácií mestskej časti (Cultus, RP-VPS, a. s.). Na pravidelných 



 

 

poradách krízového štábu sú podrobne prerokovávané všetky nevyhnutné opatrenia, plánované výdavky 
s akcentom na efektívnosť vynaložených prostriedkov a kľúčové rozhodnutia prijímané miestnym úradom. 
Právny odbor je poverený na dennej báze sledovať aktuálne legislatívne zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú 
výkon činnosti úradu a taktiež môžu vytvárať príležitosť na zmiernenie negatívnych dopadov aktuálnej 
situácie. 
 
 

2. Aktuálny stav pri plnení kľúčových úloh samosprávy v m. č. Bratislava - Ružinov 
 
K dnešnému dňu MČ Bratislava - Ružinov zabezpečila materiálové vybavenie v dostatočnom objeme pre 
všetky organizačné zložky mestskej časti a poskytla malé množstvá aj iným spolupracujúcim 
subjektom/organizáciám v materiálnej núdzi, aby mohli vykonávať svoju činnosť a úlohy s nevyhnutnou 
osobnou ochranou (napr. mestská polícia, štátna polícia, pľúcne oddelenie nemocnice Ružinov). Klientom DD 
a zamestnancom MČ boli zabezpečené aj vitamínové doplnky. Miestny úrad je pravidelne dezinfikovaný a má 
dostatok dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, podobne je tomu vo všetkých organizáciách MČ, 
pričom distribúciu zabezpečuje úrad. Každý zamestnanec obdržal primerané množstvo jednorazových rukavíc 
a jednorazových ochranných rúšok a neskôr aj látkové rúška vhodné pre niekoľkonásobné použitie. rukavíc 
a jednorazových ochranných rúšok a neskôr aj látkové rúška vhodné pre niekoľkonásobné použitie. Úrad 
vykonal nevyhnutné materiálno-technologické zabezpečenie klientskeho centra a podateľne a procesne 
zabezpečil čiastočný prechod zamestnancov na výkon práce v domácom prostredí.  
 
Materiálové zabezpečenie úradu a podriadených organizácií bolo s vypätím síl najmä v prvých týždňoch 
mimoriadnej situácie zabezpečené na dostatočnej úrovni a v súčasnosti úrad vo väčšine základných položiek 
(rúška, dezinfekcia, rukavice) disponuje dostatočnou zásobou aj pre prípad náhleho zhoršenia pandemickej 
situácie. Celkové vynaložené prostriedky na účely riešenia problémov COVID-19 aktuálne dosahujú približne 
200-tisíc eur, čo je primeraná výška výdavkov v porovnaní s inými samosprávami či s hlavným mestom 
Bratislava. Vzhľadom na aktuálny stav zásob bola pripravená zmena rozpočtu mestskej časti, ktorá počíta 
s presmerovaním zdrojov na účely epidémie COVID-19 v celkovej výške najviac 350-tisíc eur, čo by však už 
malo obsahovať aj dostatočnú rezervu do konca roka 2020. Zdrojom financovania týchto opatrení sú najmä 
úspory v činnosti úradu (odloženie nákupu motorových vozidiel, zrušenie kultúrnych podujatí, úspory 
v zabezpečovaní zimnej údržby) a zabezpečenie dodatočného viaczdrojového financovania, ktoré nebolo 
zahrnuté v pôvodne schválenom rozpočte mestskej časti (napr. získanie grantu na nákup čistiaceho auta 
z Envirofondu, získanie sponzorského daru). 
 
Mestská časť v rámci organizovaného dobrovoľníckeho programu zabezpečila ručné šitie rúšok v doteraz 
nevyužívanom priestore HB bloku na Mesačnej ulici, kde vznikla provizórna krajčírska dielňa. Materiál je 
získavaný od dobrovoľníkov a od viacerých darcov. 
 
 

3. Scenáre vývoja krízy 
 

Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov inicioval prostredníctvom primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
Matúša Valla spracovanie prognózy vývoja scenárov krízy na úrovni hlavného mesta, ktoré majú slúžiť na 
prípravu krízových scenárov a tvorbu kľúčových rozhodnutí krízového štábu mestskej časti.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo dokument o scenároch vývoja krízy, ktorý má byť dopracovaný 
o podrobné realizačné projekty. Strategický dokument predpokladá s 90 percentnou pravdepodobnosťou 
mierny až stredný priebeh krízy koronavírusu v Bratislave. Na základe diskusie starostov mestských častí 
a primátora hlavného mesta bolo prijaté rozhodnutie vykonať prípravy a zaobstarať materiálovo-technické 
zabezpečenie tak, aby mestská časť bola pripravená na stredný scenár krízy, ktorý počíta s celkovo 30 %ným 
nakazením obyvateľstva, približne 1500 hospitalizovanými pacientmi v meste Bratislava a s približne 25 
percentnou mierou vyradenosti verejných zamestnancov kvôli chorobe, karanténe alebo potrebe 
starostlivosti o blízkych. 



 

 

Krízový štáb prijal rozhodnutie zaobstarať materiálovo-technické zabezpečenie na takej úrovni, aby mestská 
časť bola schopná zabezpečiť zásobovanie približne 1000 obyvateľov jedným teplým jedlom denne po dobu 
približne štyroch týždňov a zásobovanie približne 4000 obyvateľov jednorazovým nákupom trvanlivých 
potravín po dobu štyroch týždňov. Takéto zásobenie (napr. obalovými materiálmi) umožní pokryť potreby na 
úrovni mestskej časti po dobu primeranú na to, ak mala kríza trvať dlhšie a vyvstala by potreba materiálovo-
technické zabezpečenie doplniť. Aktuálne rozhodnutia o zásobovaní napr. obalovým materiálom bolo 
odbornými zamestnancami konzultované s odborníkmi z RÚVZ. 
 
Aktuálny vývoj nasvedčuje tomu, že kríza prebieha podľa prvého, mierneho scenára, čo je pozitívnou správou. 
Situácia však stále nie je stabilizovaná. 
 
Komplexný prehľad všetkých vynaložených výdavkov a aktuálneho stavu materiálno-technického 
zabezpečenia je uvedený v samostatnej prílohe tohto dokumentu. 

 
 

4. Základné logistické úlohy 
 
Zo zasadnutí krízového štábu vyplývajú nasledujúce logistické úlohy, na ktoré sa MČ Bratislava - Ružinov 
počas uplynulého mesiaca pripravovala, a z ktorých väčšina je v súčasnosti zabezpečená alebo pripravená: 
 
a) distribúcia rúšok (prípadne iných ochranných pomôcok) 
b) distribúcia tlačovín, letákov, samolepiek 
c) zabezpečenie ad-hoc pomoci skupine najviac ohrozených obyvateľov  
d) distribúcia stravy seniorom - prijímateľom sociálnej služby 
e) distribúcia stravy v krízovom stave priamo do domácností 
f) distribúcia základných potravín v krízovom stave priamo do domácností 
g) zabezpečenie mimoriadneho fungovania škôl/ škôlok pre deti zamestnancov v prvej línii 
 
 
4a) Distribúcia ochranných rúšok 
 
Pravdepodobne nie je v silách samosprávy zabezpečiť ochranné rúška v dostatočnom počte pre všetkých 
obyvateľov (reálne na území Ružinova vyše 100-tisíc). Takéto materiálové zabezpečenie ani v súčasnostinie 
je k dispozícii a prekračuje finančné možnosti samosprávy. Rovnako ako v iných mestských častiach a obciach  
prevažnej miere si rúška zabezpečujú obyvatelia vlastnými silami. V závislosti od trvania krízy je potrebné 
počítať s opotrebením a nepoužiteľnosťou nielen jednorazových, ale aj bavlnených rúšok pri opakovanom 
používaní, a preto bude potrebné zabezpečovať zásoby rúšok počas celého trvania krízového stavu. 
 
Mestská časť zabezpečí distribúciu ochranných rúšok podľa nasledujúceho kľúča (zásobovanie subjektov sa 
bude pravidelne dopĺňať s prednostným zásobovaním subjektov podľa uvedených priorít). 
 
Materiálové zabezpečenie:  

▪ ochranné rúška - priebežne dopĺňané, rôzne ceny (najčastejšia cena 2,10 eur kus + DPH, viaceré menšie 
zákazky od 2 do 4 eur/kus – všetko priebežne vyhodnocované z pohľadu dostupnosti a efektívnosti 
vynaložených finančných prostriedkov) 

▪ jednorazové obálky C5 s potlačou spätnej adresy úradu (50-tisíc kusov, cena cca 1200 eur + DPH, ak sa 
neminú, zostanú úradu na následné použitie)  

 
Priorita 1: Osoby v priamej zodpovednosti mestskej časti  
o zamestnanci úradu a podriadených organizácií,  
o klienti a zamestnanci sociálnych zariadení, 
o školské a predškolské zariadenia,  
o mestská polícia. 



 

 

Distribúcia zabezpečená priamo úradom, malý počet subjektov, ktoré následne distribúciu konečným 
prijímateľom zabezpečujú vo vlastnej réžii. 
 

Logistika: Úrad ➲ organizácia, vodiči úradu ➲ koneční prijímatelia.  
 
Termín: Zabezpečené, priebežne dopĺňané. 
 
 
Priorita 2: Najohrozenejší seniori 
o prijímatelia sociálnych služieb a ďalší seniori, ktorých sociálnu situáciu a potreby má sociálny odbor 

zmapovanú, 
o dodatočne nahlásení ohrození seniori (zoznam priebežne aktualizovaný),  

Distribúcia zabezpečená priamo úradom, dobrovoľníkmi, zamestnancami podriadených organizácií na 
home office, využitie sponzorského príspevku - Hopin Taxi. 
 

Logistika: Úrad ➲ balenie rúšok na úrade do jednorazových obálok (pomoc učiteliek, zamestnancov z 

home office, a pod.), ➲ následne distribúcia do schránok - zamestnanci, Hopin, a pod.  
Call centrum obvoláva všetkých týchto ľudí podľa zoznamu kvôli zisteniu ďalších potrieb.  
 
Termín: Zabezpečené 
 
 
Priorita 3: Kľúčoví inštitucionálni klienti 
o ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dospelých (cca 80, zoznam zo župy), 
o ambulancie lekárov - špecialistov (cca 100, zoznam zo župy), 
o lekárnici  

  
Distribúcia zabezpečená priamo úradom, v spolupráci s mestskou políciou a Cultusom. 
 

Logistika: Úrad ➲ prijímateľ 
 
Termín: Podľa dodania rúšok, priebežná distribúcia všeobecným lekárom rúšok dodaným Bratislavským 
samosprávnym krajom na tento účel. 
 
 
Priorita 4: Seniori podľa vekových skupín 
o spolu cca 21.500 seniorov, rozdelených do vekových skupín podľa veku, zoznam obsahuje len 

adresy, bez telefónnych čísiel 
 
Distribúcia zabezpečená dobrovoľníkmi, alternatívne adresná distribúcia cez špecializovanú spoločnosť 
 

Logistika: Úrad ➲ spracovaný zoznam rozdelený podľa lokalít ➲ sponzorsky hradená distribúcia 
prostredníctvom spoločnosti Hopin  
 
Termín: Zabezpečená distribúcia všetkým seniorom vo veku 62 a viac rokov 
 
 
Priorita 5: Všeobecná verejnosť 
o vyše 80-tisíc obyvateľov, zrejme nebude možné zabezpečiť  
o možnosť rozdávania ochranných rúšok hliadkami MsP, prípadne občianskymi hliadkami na 

frekventovaných miestach v prípade zvýšeného pohybu obyvateľov v krízovom čase, 
o  prebiehajú rokovania o sponzorskom zabezpečení rúšok v dostatočnom počte, aby mohla 

distribúcia prebehnúť spoločne s distribúciou periodika Ružinovské Echo. 



 

 

4b) Distribúcia tlačovín, letákov, samolepiek 
 
Distribuované boli náučné letáky o základných pravidlách ochrany pred infikáciou - tlač 250 ks úrad, 
zverejnenie PDF a vlastná tlač obyvateľmi z domu. 
 
Distribuované boli samolepky “nevstupovať bez rúška” - 2000 ks, zamestnanci úradu, dobrovoľníci - lepenie 
na vchody, verejnosť - vyzdvihnutie na vrátnici. Sady samolepiek a ochranných rúšok boli poskytnuté úradom 
aj každému poslancovi mestskej časti pre zabezpečenie ich dobrovoľníckej distribúcie v rámci vlastného 
volebného obvodu. 

 
Zaslaná žiadosť na OLO - odovzdať kontakty na všetkých správcov BD podľa domov - aby sme mohli využiť 
sieť správcovských spoločností. 
 
Distribúcia 2 typov plagátov (susedská pomoc v dome + kontakty na pomoc seniorom) – vylepené vo 
vchodových priestoroch všetkých obytných domov v Ružinove prostredníctvom siete dobrovoľníkov 
a zamestnancov materských a základných škôl. 
 
Distribuované boli tabuľky so zákazom vstupu na detské ihriská s ich opáskovaním (prostredníctvom VPS), 
príprava ďalších náučných tabuliek v spolupráci s kampaňou Zostaň doma (najmä Štrkovec, Rohlík, parky 
a verejné priestranstvá a ďalšie miesta s vysokou koncentráciou obyvateľov). 
 
Bezodplatne mestská časť zabezpečila outdoorovú kampaň počas veľkonočných sviatkov. 
 
 
4c) Zabezpečenie ad-hoc pomoci 
 
Ad-hoc pomoc je jednou z najkomplikovanejších úloh. Pre osoby zverené do zodpovednosti mestskej časti ju 
zabezpečuje domáca opatrovateľská služba. V prípade karantény, resp. iných opatrení (napr. zákaz 
vychádzania nad 65 rokov a pod.), bude potrebná v oveľa vyššej miere. 
 
Ide najmä o zabezpečenie nákupov potravín, nákupov liekov, vynesenie odpadu, venčenie psov, a pod. 
 
Z hľadiska logistiky ide o veľmi náročnú úlohu z viacerých dôvodov: 

▪ osobný kontakt s možným nakazeným, 

▪ kontakt s ohrozenými osobami (možnosť využívať len preverené osoby na spoluprácu), 

▪ finančné transakcie (pri nákupoch, riziko zneužitia), 

▪ komplikovanosť individuálnej pomoci (zneužívanie - napr. objednávka nákupu cigariet, nespokojnosť - 
nákup iného produktu než si predstavoval klient, zodpovednosť - napr. zodpovednosť za cudzie zviera 
počas venčenia). 

 
Z hľadiska zabezpečenia je v prvom rade - a v aktuálnom štádiu - najvhodnejšie vplývať na susedskú pomoc, 
bez priameho zapojenia mestskej časti. Apelovať na susedskú vzájomnosť, zverejňovať príklady pozitívnej 
spolupráce (napr. sused chodí nakupovať susedovi pozitívne testovanému na COVID-19, nákup mu necháva 
pred dverami a vynáša mu smeti, ktoré infikovaný necháva pred dverami) a pod. 
 
V ojedinelých prípadoch osamelých ľudí zapojenie cez domácu opatrovateľskú službu a sociálnych 
pracovníkov. 
 
V prípade núdzového stavu (napr. zákaz vychádzania pre určitú skupinu) nevyhnutné využiť dobrovoľnícku 
službu, resp. spoluprácu napr. Hopin.  
 
 
 



 

 

4d) Distribúcia stravy seniorom - prijímateľom sociálnej služby 
 
Distribúcia stravy seniorom, ktorí a) boli stravníkmi našich zariadení - domov seniorov, Zimná ul., Na Úvrati, 
alebo b) boli poberateľmi dotácie na stravu v zmluvných stravovacích zariadeniach. 
 
Aktuálny stav: väčšina seniorov sa stravuje sama, cca 100 seniorov dostáva stravu v jednorazových obaloch z 
RDS (od 19. 3. kvôli karanténe RDS presunuté do ZŠ Ružová dolina - ZŠ zabezpečuje varenie a výdaj na 
distribúciu). 
 
Ide o mobilných seniorov, v prípade záujmu je možné zapojiť viaceré školské jedálne do podobného systému, 
prakticky v priebehu pár dní.  
 
Alternatívne má miestny úrad pri distribúcii stravy možnosť uzatvorenia aj dočasnej zmluvy s externým 
dodávateľom, mestská časť si však dokáže prostredníctvom vlastných školských jedální v priebehu dní 
zabezpečiť maximálnu kapacitu až 2000 jedál denne, a preto uprednostňuje využitie týchto vlastných kapacít 
pred externými dodávateľmi. 
 
 
4e) Distribúcia stravy v krízovom stave priamo do domácností 
 
V prípade vyhlásenia zákazu vychádzania pre určitý okruh ľudí, rovnako ako v prípade prepuknutia silnejšej 
epidémie, pri ktorej je pohyb hlavne seniorov na verejných priestranstvách nežiadúci, je potrebné zabezpečiť 
denne roznos stravy priamo do domácností. To sa týka aj rodín, pozitívne testovaných na COVID-19, ktoré sa 
nachádzajú najmenej v 2 týždennej domácej karanténe a nemajú iné možnosti zabezpečenia stravy. 
 
MČ Bratislava - Ružinov je schopná zabezpečiť prípravu stravy vo vlastných školských jedálňach. V spolupráci 
so župou je mestská časť schopná zabezpečiť prípravu niekoľko tisíc jedál denne. Náročnejšou úlohou je 
logistika - distribúcia jedál priamo do domácností. 
 
Vzhľadom na infekčnosť a riziká musia byť jedlá dodávané v jednorazových obaloch, ktoré nie sú vratné. 
Aktuálne má m. č. na sklade takmer 20-tisíc kusov jednorazových obalov a začína sa prejavovať ich nedostatok 
na trhu (keďže na take-away predaj prešli aj takmer všetky komerčné reštaurácie). Po telefonickej konzultácii 
s riaditeľom RÚVZ Bratislava bol vydaný pokyn na navýšenie zásoby jednorazových obalov do zásoby na 50-
tisíc kusov. 
 
Aktuálne je zabezpečená pripravenosť dvoch školských jedální dodávať denne 1000 porcií obedov (ZŠ 
Drieňová - 400, ZŠ Ostredková - 600). Úrad zabezpečil kúpu prevozných krabíc z polystyrénu na prevoz 
obedov z miesta prípravy na výdajné miesta. V kapacitných možnostiach je aj zriadenie ďalších miest. 
 
Distribúcia a logistika v takomto objeme musí byť zabezpečená s pomocou siete dobrovoľníkov. Mestská časť 
vytvorí v budovách vo svojej správe alebo v správe podriadených organizácií sieť prekladových bodov, do 
ktorých budú obedy v jednorazových obaloch zvážané z kuchyne. V týchto bodoch ich preberie sieť 
dobrovoľníkov, ktorí ich roznesú do okolitých domov priamo prijímateľom. 
 
Počas celého procesu musí byť zabezpečený dostatok ochranných pomôcok (najmä rúška, rukavice, 
dezinfekcia). 
 

  



 

 

Prehľad logistických bodov podľa jednotlivých častí Ružinova: 

Ostredky 

Výdajňa jedla Zimná ulica (HB blok) 

ZŠ Ostredkova (priamo z jedálne) 

Trnávka Budova Na Úvrati 

Pošeň 

DK Ružinov 

Knižnica Bachova ul. 

Prievoz SD Prievoz 

Vlčie Hrdlo - po dohode so spol. Slovnaft, a. s. 

Trávniky 

SD Trávniky 

Areál netradič. športov (možné aj ako skladovací 
preistor) 

Štrkovec 

trh Herlianska - pri Heliose 

knižnica Tomášikova ul. 

ZŠ Drieňová (priamo z jedálne) 

Ružová dolina 

Knižnica Miletičova ulica 

trhovisko Miletičova 

Starý Ružinov MŠ Prešovská 

Nivy 

SD Nivy 

Trhovisko Miletičova 

 
 
 
Úlohou je zabezpečiť dostupnosť, čistotu a využiteľnosť uvedených objektov do 24 hod. počas celej krízovej 
situácie, vrátane rezervných kľúčov a vybavenia pre distribúciu (stoly na prekladanie a pod.). 
 
Ružinov sa pripravuje na scenár, pri ktorom bude potrebné zásobovať jedlom cca 1000 domácností po dobu 
50 dní. Finančné zabezpečenie obedov je navrhované v režime poskytovania jedla pre ohrozených seniorov, 
t. j. záujemca uhrádza cca 2,50 za jeden obed, náklady na prípravu obeda sú cca 3,20 za jeden obed.  
 
 
4f) Distribúcia základných potravín v krízovom stave priamo do domácností 
 
V prípade vyhlásenia zákazu vychádzania pre určitý okruh ľudí, rovnako ako v prípade prepuknutia silnejšej 
epidémie, pri ktorej je pohyb hlavne seniorov na verejných priestranstvách nežiadúci, je potrebné zabezpečiť 
zásobovanie potravinami pre domácnosti. To sa týka aj rodín, pozitívne testovaných na COVID-19, ktoré sa 
nachádzajú najmenej v 2-týždennej domácej karanténe. 
 



 

 

MČ Bratislava - Ružinov je schopná zabezpečiť prípravu základných potravinových balíčkov. Pridruženým 
cieľom je podporiť lokálnych predajcov, napr. z uzavretého trhoviska Miletičova, a čerpať tovary najmä od 
nich. Prebiehajú rokovania s rôznymi sponzormi, ktorí by mohli prispieť produktami do balíčkov. 
 
Vzhľadom na infekčnosť a riziká musia byť balíčky dodávané v jednorazových taškách s nosnosťou najmenej 
7 kg, ktoré nie sú vratné. MČ zabezpečila 17-tisíc kusov tašiek s potlačou (minimálny určený objem pre 
objednávku tašiek), do ktorých budú nákupy boli balené. 
 
Nákupy musia byť rovnaké pre všetkých prijímateľov, aby sa zamedzilo konfliktom, a počíta sa s distribúciou 
základného balíčka 1 x týždenne v počte približne 1000 – 4000 kusov pri vrchole epidémie. 
 
Logistické zabezpečenie by malo prebiehať v priestoroch RP-VPS na trhovisku Miletičova, ktoré budú na tento 
účel upravené a dezinfikované. Zamestnanci RP-VPS zabezpečia roztriedenie a zabalenie nákupu, ktorý bude 
následne distribuovaný pomocou siete dobrovoľníkov, Hopin, a podobne.  
 
Hodnota jedného potravinového balíčka má byť približne 10 eur (bez sponzorských príspevkov). Minimálna 
suma úhrady je dôležitá aj preto, aby sa obmedzilo zneužívanie tejto formy pomoci. 
 
Je potrebné zdôrazniť, že distribúcia potravín je určená primárne pre seniorov a pre ohrozené skupiny 
obyvateľstva, nie ako náhrada bežných nákupov pre širokú verejnosť. V hlavnom meste Bratislava existujú 
široké možnosti donášky potravín a jedla na komerčnom základe, ktorú si môžu obyvatelia zabezpečiť sami, 
a preto v tomto segmente nie je potrebné plnenie úloh zo strany mestskej časti. 
 
V čase prípravy tohto materiálu miestny úrad v spolupráci so zamestnancami trhoviska Miletičova 
pripravoval pilotné spustenie projektu prípravy potravinových balíčkov, s hlavnými cieľmi otestovanie 
funkčnosti pripravenej logistiky a podpory predajcov z trhoviska Miletičova. 
 
 
4g) zabezpečenie mimoriadneho fungovania škôl/škôlok pre deti zamestnancov v prvej línii 
 
Na základe požiadaviek vznesených hlavným mestom sa m. č. Bratislava – Ružinov pripravuje na možnú 
potrebu poskytovania starostlivosti o deti zamestnancov v prvej línii (zdravotnícky a lekársky personál, 
záchranné a bezpečnostné zložky) v prípade vážneho rozšírenia vírusovej infekcie. Na základe dohody 
s riaditeľmi je m. č. schopná spustiť fungovanie školy aj škôlky pre takýto účel. Pristúpenie k takémuto  kroku 
si však žiada prijatie rozhodnutí a pravidiel zo strany Ústredného krízového štábu, vlády SR a Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. 
 
 

5. Organizácia dobrovoľníkov 
 
Pre plnenie logistických úloh zabezpečujeme skupinu preverených dobrovoľníkov v počte desiatok až stoviek 
osôb, v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb v čase mimoriadnej situácie. 
 
Na základe skúseností zo SR i zahraničia je nevyhnutné vykonávať aspoň základný backgroud check 
dobrovoľníkov, a to najmä z dôvodu, že pôjde o ľudí, ktorí môžu byť v priamom kontakte s najohrozenejšími 
skupinami obyvateľstva, seniormi, pri viacerých službách môžu prebiehať aj finančné transakcie (nákup 
potravín, a podobne).  
 
Preto musí úrad dobrovoľníkov formálne označiť, preveriť (najmenej výpisom z registra trestov) a náležite 
vyškoliť (aj z hľadiska dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť a hygienu). 
 



 

 

Z hľadiska formálneho sú dobrovoľníci organizovaní ako členovia jednotky civilnej ochrany, ktorá bola pre 
tento účel založená. Na základe toho získavajú aj oficiálne poverenie na obmedzený čas a je zabezpečená 
zákonnosť vynakladania výdavkov na ich ochranné odevy, pomôcky, a podobne. 
 
Miestny úrad zabezpečil 500 ks červených búnd s označením mestskej časti a 500 ks obalov na legitimácie. 
Oddelenie CO zabezpečí spracúva databázy dobrovoľníkom na základe ich prihlášok a vydanie poverení pre 
každého člena jednotky civilnej ochrany dobrovoľníkov. 
 
Nábor dobrovoľníkov prebiehať jednak internými kanálmi (spomedzi zamestnancov mestskej časti, škôl, 
škôlok, iných organizácií) a jednak náborom prostredníctvom samostatnej webovej stránky 
www.ruzinovsipomaha.sk. 
 

 
6. Zabezpečenie činností úradu a špecifík v jednotlivých oblastiach (napr. školstvo) 
 

6.1. Fungovanie miestneho úradu 
 
V súvislosti s výskytom a šíriacim sa ochorením COVID-19 zasadal dňa 9.3.2020 krízový štáb mestskej časti na 
elimináciu rizika šírenia nákazy ochorením COVID-19 a ochrany zamestnancov MČ Bratislava-Ružinov, po 
ktorom vedenie MČ Bratislava-Ružinov prijalo v súčinnosti s magistrátom a ostatnými mestskými časťami 
koordinované opatrenia v záujme na elimináciu rizika šírenia nákazy ochorením COVID-19 a na ochranu 
zamestnancov miestneho úradu.  
 
Miestny úrad začal od 10.3.2020 fungovať v obmedzenom režime, chod úradu sa nezrušil a úrad si naďalej 
plnil svoje zákonné povinnosti. Zamestnanci dodržiavali pracovný čas v súlade s pracovným poriadkom. Bol 
nariadený obmedzený kontakt s verejnosťou a bolo pozastavené poskytovanie konzultácií a prijímanie 
všetkých stránok na odborných útvaroch miestneho úradu. Kontakt s občanmi bol nariadený výlučne 
telefonicky alebo e-mailom, prijímanie stránok „osobne“ bolo zakázané. Zamestnanci všetkých oddelení 
miestneho úradu, vrátane kancelárie prvého kontaktu, boli a v súčastnosti aj sú občanom k dispozícii 
prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu. K tomuto opatreniu bol spracovaný kontaktný zoznam 
zamestnancov úradu zodpovedných za jednotlivé útvary v čase koronavírusu a bol zverejnený na 
www.ruzinov.sk spolu s ďalšími dôležitými telefónnymi číslami a informáciami o fungovaní úradu.  
 
Jediným otvoreným pracoviskom ostala podateľňa so skrátenými úradnými hodinami (3 hod/denne). Služba 
podateľne a vrátnikov-informátorov si vyžadovala mimoriadnu bezpečnostnú ochranu s použitím ochranných 
pomôcok - ochranné rúška, rukavice, dezinfekčný prostriedok, jednorazové perá, ktoré boli ihneď pridelené 
každému zamestnancovi v prvej línii. V zmysle eliminácie nakazenia sa koronavírusom boli ihneď zavedené 
bezpečnostné opatrenia pri kontakte pracovníčok podateľne s  občanmi a to zriadenie vysunutého pracoviska 
podateľne do priestorov prvého kontaktu tak, aby občania nevstupovali do priestorov MÚ (za sklenené 
dvere), ale prostredníctvom podacieho okna prvého kontaktu prebrali za prísnych bezpečnostných 
a hygienických opatrení a používania mikrofónov k rozhovoru žiadosti a zásielky od občanov.   
 
V nadväznosti na vydané opatrenia Ústredného krízového štábu SR a Hlavného hygienika SR rozhodol krízový 
štáb mestskej časti o vykonávaní práce zamestnancov miestneho úradu v režime práce z domu pri splnení 
nasledovných podmienok: zachovania chodu úradu, funkčnosti všetkých oddelení, dodržiavania termínov 
v konaniach, platnosti predĺženia lehôt, pri ktorých by mohli byť  ovplyvnené práva účastníkov konania, o 
počet dní, kedy v rámci miestneho úradu budú platiť obmedzenia až do odvolania, zabezpečenia 
minimálneho počtu kľúčových zamestnancov pre neprerušený chod úradu prítomných aj na úrade.  
 
V prípade rozhodnutia prednostu a priameho nadriadeného boli pracovníkom, pokiaľ to charakter práce 
umožňoval, rozdelené a pridelené úlohy na doma a v pracovných hodinách boli všetci zamestnanci, 
vykonávajúci prácu z domu, k dispozícii na telefonickom a mailovom kontakte. Vo vyššej miere museli byť na 
úrade prítomní a plne fungovať najmä odborné útvary, ktoré boli nevyhnutné pre zabezpečenie prípadných 

http://www.ruzinovsipomaha.sk/


 

 

krízových opatrení, najmä odbor školstva, sociálnych vecí, odbor ekonomický, majetkový, 
organizačný,  oddelenie personalistiky a miezd, informačných technológií a krízového riadenia.  
 
Napriek tomu, že časť zamestnancov „vypadla“ z pracovného režimu z dôvodu čerpania OČR a PN nosné 
úlohy úradu boli zabezpečené. Časť zamestnancov úradu sa podieľala na dobrovoľníckej práci nad rámec 
svojich pracovných povinností a zabezpečovala činnosti vyplývajúce zo súčasného rizikového stavu 
súvisiaceho s mimoriadnou krízovou situáciou, ako napr. vydávanie obedov seniorom, balíčkovanie rúšok 
a iné, za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení. 
 
Medzi ďalšie opatrenia patrilo meranie teploty všetkým zamestnancom úradu. Na druhej strane boli 
zamestnanci povinní nahlásiť svojim vedúcim zamestnancom informáciu, ak by sa u zamestnanca prejavili 
akékoľvek symptómy ako zvýšená teplota, kašeľ, bolesť svalov alebo hrdla. 
 
Osobný styk s občanom je umožnený len v prípade, kedy účastník stavebného konania potrebuje nahliadnuť 
do spisu. Je to možné výlučne na základe predošlej telefonickej dohody, v presne stanovenom termíne v 
miestnosti, ktorú miestny úrad na to špeciálne určil, v tomto prípade sa jedná o kanceláriu č. 22 na prízemí 
vo foyer. Bez rúška (alebo vhodnej alternatívy) a rukavíc nebude vstup do tejto miestnosti na nahliadnutie 
do spisu povolený ani v prípade, že má klient dohodnutý termín. 
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov prijala počas krízovej situácie a jej doposiaľ trvajúceho obdobia sériu 
bezpečnostných, hygienických a epidemiologických opatrení, cieľom ktorých bolo a je znížiť riziko prenosu 
a šírenia infekcie a ochrana a zdravie zamestnancov. Vďaka dodržiavaniu týchto prísnych opatrení 
k dnešnému dňu neeviduje mestská časť ani jedného zamestnanca miestneho úradu s príznakmi ochorenia 
COVID-19.  
 
Mestská časť je v každodennom kontakte s kompetentnými úradmi a koordinuje všetky kroky so štátnymi 
orgánmi, najmä Úradom verejného zdravotníctva SR, a robí všetko preto, aby prípadný dopad možnej infekcie 
COVID19 bol čo najmenší, či už pre zamestnancov, ako aj všetkých občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Špecifické situácie, ktorých riešenie nie je v kompetencii miestneho úradu, resp. platná legislatíva 
nezohľadňuje aktuálnu situáciu, takéto podnety miestny úrad postupuje na Ústredný krízový štáb SR so 
žiadosťou o ich vyriešenie, resp. o výklad alebo o novelizáciu platných zákonov. 
 
Na základe uvoľnenia opatrení zo strany Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR 
a potrieb riešenia akútnych dopytov zo strany občanov, krízový štáb mestskej časti následne rozhodol, že:  
▪ sa predĺžia úradné hodiny pridaním poobedného času za prísnych bezpečnostných a hygienických 

opatrení pre centrum služieb občanom, 
▪ podateľňa má aj naďalej zriadené pre občanov vysunuté podacie okno v priestoroch prvého kontaktu 

tak, aby občania nevstupovali do priestorov miestneho úradu, 
▪ pracovníci jednotlivých oddelení centra služieb občanom môžu, po zvážení konkrétneho pracovníka 

daného oddelenia, vybaviť požiadavku s občanom osobne a to len v  OSOBITÝCH, NALIEHAVÝCH a  
NÚDZOVÝCH prípadoch, po telefonicky dohodnutom termíne na konkrétny pracovný úkon. Pracovný 
úkon vykoná pracovník v miestnosti prvého kontaktu cez podacie okno, bez osobného kontaktu s 
použitím ochranných pomôcok (ochranné rúško, rukavice, dezinfekcia, mikrofón). V prípade podpisu sa 
použije jednorazové pero., 

▪ miestny úrad Bratislava-Ružinov bude aj naďalej fungovať v obmedzenom režime z pohľadu priameho 
kontaktu s občanmi, 

▪ stále zostáva v platnosti, že až do odvolania sú na miestnom úrade zrušené stránkové dni, týka sa to aj 
kancelárie prvého kontaktu, 

▪ vstup do priestorov úradu (za sklenené dvere) a prijímanie stránok „osobne“ je aj naďalej zakázaný, 
▪ bez ochranného rúška (alebo vhodnej alternatívy) nie je vstup do úradu  povolený, 
▪ v záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov miestneho úradu, sa môžu občania aj 

naďalej obracať s požiadavkami na jednotlivé oddelenia nášho úradu prostredníctvom e-mailového 
alebo telefonického kontaktu.  

 



 

 

6.2 Fungovanie jaslí, materských a základných škôl – komunikácia s rodičmi 
 
V rovnaký deň, ako Bratislavský samosprávny kraj rozhodol o zatvorení stredných škôl, rozhodol miestny úrad 
o uzatvorení MŠ Prešovská/Palkovičova z dôvodu výskytu prípadu COVID-19 medzi zamestnancami. N 
základe spoločného rozhodnutia starostov sa na ďalší deň k tomuto kroku pridali aj bratislavské mestské časti 
a na stretnutí s primátorom hl. mesta sa dohodli na ich predbežnom uzatvorení do nasledujúceho pondelka. 
Toto rozhodnutie sa týkalo aj základných umeleckých škôl a centier voľného času. 
 
Argumentom pre tento bezprecedentný krok bolo práve potvrdenie nákazy u jednej z učiteliek materskej 
školy na Palkovičovej ulici v Ružinove. Materská škola sídli v jednom areáli spolu s jasľami a deti z rôznych 
predškolských zariadení prichádzali do kontaktu aj pri krúžkových aktivitách, čím sa riziko nákazy zvyšovalo. 
Opodstatnenosť tohto kroku podporoval aj argument o tom, že tesne pred týmito udalosťami končili jarné 
prázdniny a mnohé rodiny sa vracali zo zahraničia, vrátane krajín s výskytom tohto ochorenia. 
 
Samospráva môže vlastným rozhodnutím tieto zriadenia zatvoriť len na 5 dní, avšak ešte pred uplynutím 
tohto termínu vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu a v tejto chvíli ostávajú zatvorené na neurčito, až do 
stabilizácie situácie tak, aby bolo zabránené šíreniu ochorenia. 
 
So zatvorením školských a predškolských zariadení súvisí aj otázka úhrad a ich prípadného refundovania. 
Rovnako ako pri ostatných strategických rozhodnutiach v tomto období postupovala m. č. spoločne 
s ostatnými mestskými časťami hlavného mesta s tým, že mechanika bude upravená podľa VZN príslušných 
mestských častí.   
 
Jasle: 
Platby za dni, kedy boli jasličky zatvorené, sú pozastavené. Termín odoslania preplatkov bol stanovený na 15. 
apríla. 
  
Materské škôlky: 
Za marec sa ešte platí, ale platby za mesiace apríl až kým deti znova nezačnú chodiť do škôlky, sa 
neuhrádzajú. Platba za marec, za dni, kedy bola škôlka zatvorená, bude zohľadnená v mesiaci, kedy sa znovu 
začne učiť (pomerne podľa dní), resp. v rámci vyúčtovania (u detí, ktoré pôjdu v septembri do školy). 
Ak rodičia/ zákonní zástupcovia platili už v januári za celý polrok, preplatok im bude vrátený v rámci 
vyúčtovania k 31. 8. 2020. 
  
Školská družina: 
Za mesiace apríl – do začatia vzdelávania  sa neplatí. 
Ak rodičia/ zákonní zástupcovia platili už v januári za celý polrok, preplatok im bude vrátený v rámci 
vyúčtovania k 31. 8. 2020. 
  
Školská jedáleň: 
Kým budú školy zatvorené, poplatky za jedáleň sa neplatia. 
 
Za daných okolností nebolo možné tento rok zorganizovať ani zápis na základné školy v podobe, ako ho ľudia 
poznajú už celé desaťročia, ale v dňoch 17.-18. apríla prebiehal formou elektronických prihlášok.  Online 
spôsobom prebieha aj výuka a komunikácia učiteľov so žiakmi.  
 
Zamestnanci jednotlivých zariadení, ktorí sa v tomto období nepodieľajú na vzdelávacom procese, sú 
začleňovaní do aktivít podľa aktuálnych potrieb mestskej časti (balenie rúšok pre seniorov, vylepovanie 
plagátov a pod.). Personálne kapacity školských kuchýň (momentálne ZŠ Ružová dolina) pomáhajú mestskej 
časti (po uzatvorení domovov dôchodcov) zabezpečovať výdaj stravy pre seniorov – prijímateľov sociálnej 
služby. (viac o možnostiach využitia školských jedální bod 3). 
 
Počas celého obdobia mestská časť pravidelne komunikovala s rodičmi (z jaslí a materských škôl e-mailom 
a zo základných škôl prostredníctvom edupage, elektronickej žiackej knižky, resp. iným spôsobom, ktorý 



 

 

konkrétna škola bežne používa) – ako o nových prípadoch nákazy z jednotlivých zariadení, tak aj 
o organizačných otázkach (poplatky, zápis) a pod.  
 

 
7. Priebežné ďalšie aktivity a poznámky 
 
Súčasná situácia ukázala, že niektoré zložky nemali k dispozícii databázy, kontakty, prípadne protokoly, ktoré 
by urýchlili a zjednodušili (najmä, nie však výlučne) komunikáciu s ohrozenými skupinami. Vzhľadom na túto 
skúsenosť je dôležité, aby jednotliví členovia krízového štábu v rámci svojej agendy zadefinovali, aké zmeny 
treba implementovať, aby sa podobným zdržaniam v budúcnosti predchádzalo. 
 
V úzkej spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej a verejnej správy sú pripravované ďalšie aktivity, ktorými môže 
MČ Bratislava – Ružinov prispieť k zmierneniu priebehu a dosahov aktuálnej mimoriadnej situácie. V rokovaní 
sú napríklad: 

▪ poskytnutie priestoru pre vznik testovacieho centra (DK Ružinov) v spolupráci s RÚVZ a BSK, prípadné iné 
využitie týchto priestorov v čase núdze 

▪ prevádzkovanie telefónnej linky seniorskej pomoci a snaha o poskytnutie ad-hoc pomoci odkázaným 
v rôznych špecifických životných situáciách, ak je to v možnostiach miestneho úradu 

▪ poskytnutie priestoru pre ubytovanie zdravotníkov zo strany BSK v budove internátu na Trnavskom mýte, 
ktorú má BSK v prenájme od mestskej časti 

▪ poskytovanie ad-hoc pomoci na základe darov od individuálnych i korporátnych darcov (distribuované boli 
napríklad stovky rúšok, desiatky potravinových balíkov v predveľkonočnom období a podobne). 
 

 

8. Hlavné budúce riziká 
 
Na základe doterajšieho vývoja udalostí boli identifikované tri základné riziká v súvislosti s pandémiou COVID-
19, ktorým aktuálne mestská časť Bratislava - Ružinov čelí a vysporiadanie sa s ktorými bude patriť medzi 
kľúčové úlohy krízového štábu v nadchádzajúcich týždňoch: 
 

a) zdravotné riziko v domovoch seniorov 
b) rozpočtové riziko 
c) riziko udržateľnosti fungovania RP-VPS 

 
8a) Zdravotné riziko v domovoch seniorov 
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov je prevádzkovateľom dvoch zariadení sociálnych služieb pre seniorov – 
Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej a Pivoňkovej ulici (RDS) a Domova dôchodcov na 
Pažítkovej ulici (DD). V týchto zariadeniach pracuje celkovo 240 zamestnancov, ktorí poskytujú služby 
spolu približne 400 klientom. 
 
V oboch zariadeniach boli od prvých dní mimoriadnej situácie prijaté mimoriadne bezpečnostné 
opatrenia. V DD bola na základe súhlasu RÚVZ vyhlásená i dvojtýždňová karanténa. Na základe nariadenia 
vlády platí zákaz návštev. Obe zariadenia dnes disponujú dostatočným zabezpečením rúšok, 
dezinfekčných prostriedkov i ďalšieho nevyhnutného materiálu. 
 
Základným rizikom je možnosť zavlečenia nákazy do zariadení zvonku, a to jednak zamestnancami, ako aj 
samotnými klientmi. Riaditeľky oboch zariadení, rovnako ako aj štatutár mestskej časti, dlhodobo 
poukazujú na nedostatky v bezpečnosti, najmä na zákonnú nemožnosť obmedzenia voľného pohybu 
klientov, ktorí sa môžu nakaziť a priniesť nákazu do zariadenia. Najmä v prípade RDS existuje menšia 
skupina klientov (cca 100 osôb), ktorí odmietajú rešpektovať odporúčania a pravidelne, dokonca viackrát 
denne, zariadenie opúšťajú. V praxi sa 2x vyskytol i prípad klienta, prepusteného z nemocnice po 



 

 

pravdepodobnom kontakte s osobou diagnostikovanou na COVID-19, ktorého zariadenie muselo prijať, 
pričom v jednom prípade o podozrení a testovaní nemocnica zariadenie ani neinformovala. Riziko 
zavlečenia nákazy hrozí aj zo strany rodinných príslušníkov, ktorí sa dožadujú návštev klientov. Pre tento 
účel tak starosta, ako aj riaditeľka RDS, žiadali vládu SR a Ústredný krízový štáb o vydanie nariadenia, 
obsahujúceho opatrenia smerujúce k minimalizácií takýchto rizík. 
 
Napriek vysoko nastaveným hygienickým pravidlám a vytvoreniu izolačných izbieb pre osoby 
s podozrením na nákazu, sa zavlečenie nedá vylúčiť, a to najmä preto, že v prvých dňoch infekcie nemusí 
chorý človek (či už klient alebo zamestnanec) pozorovať žiadne príznaky choroby. V čase spracovania 
tohto dokumentu sa preto mestská časť snaží zabezpečiť rozšírené preventívne opatrenia, ako napríklad 
pravidelné testovanie kľúčových zamestnancov, doplnenie exteriérových izolačných miestností 
a podobne. 
 
 
8b) Rozpočtové riziko 
 
Je nepochybné, že mimoriadna situácia bude mať mimoriadne nepriaznivý dopad na ekonomiku celej 
krajiny, ktorý sa prejaví aj negatívnym vplyvom na rozpočet mestskej časti. Celkový dopad týchto 
negatívnych vplyvov je v súčasnej dobe možné odhadovať len vo veľmi hrubých rysoch, nakoľko bude 
závisieť od viacerých premenných: postupného otvárania ekonomiky, trvania mimoriadnej situácie, 
opatrení prijatých vládou na podporu ekonomiky, miery preplatenia vynaložených nákladov zo strany 
štátu, miery finančnej podpory štátu samosprávam. Okrem toho je možné očakávať aj problém v oblasti 
cash-flow mestskej časti, nakoľko niektoré príjmy budú oneskorené – napr. vyrubovanie dane 
z nehnuteľností sa uskutoční o niekoľko mesiacov neskôr než po iné roky. 
 
Najväčšou hrozbou bude zrejme vplyv zníženého výberu dane z príjmov fyzických osôb, nasledovaný 
znížením príjmov z prenájmu a z podnikateľskej činnosti (napr. trhovisko Miletičova v rámci VPS) 
a zvýšením výdavkov na COVID-19. Mestská časť stratí aj ďalšie príjmy (napr. nutnosť vracania poplatkov 
za MŠ, školskú družinu, detské jasle, a pod.). 
 
Mestská časť preto pripravuje opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne rozpočtové dopady 
na život v mestskej časti, na jej obyvateľov, na zamestnancov mestskej časti a organizácií v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti.  
 
Prvým krokom je predloženie návrhu zmeny rozpočtu, ktorým sa zabezpečí financovanie priamych 
výdavkov v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19. 
 
Ďalším krokom bude zabezpečenie zdrojov pre financovanie výpadku v príjmoch mestskej časti, ktoré 
v súčasnosti nie je možné presne odhadovať, avšak pracovný scenár odhaduje celkový výpadok na úrovni 
1 – 4 miliónov eur. 
 
Vykrytie tohto výpadku je možné z nasledujúcich zdrojov: 

- úspory v rámci schváleného rozpočtu – preferované úspory nie na úkor investícií a nie na úkor kvality či 
rozsahu poskytovaných služieb 

- získanie nenávratných dodatočných zdrojov financovania (napr. finančná podpora zo strany štátu pre 
samosprávy, zaistenie financovania niektorých investícií zo zdrojov fondov EÚ a podobne) 

- využitie legislatívnych možností vyplývajúcich zo schválených a pripravovaných opatrení vlády v rámci 
tzv. Lex Covid (napr. mimoriadna možnosť použiť zdroje rezervného fondu či fondu poplatku za rozvoj 
aj na financovanie bežných výdavkov) 

- využitie čerpania investičného úveru na prefinancovanie časti nákladov investícií plánovaných už 
v tomto roku. 

 
 



 

 

8c) Riziko udržateľnosti fungovania RP-VPS, a. s. 
 
Zmenia okolností spôsobená vyhlásením mimoriadnej situácie spôsobila výrazné problémy najmä 
v činnosti akciovej spoločnosti vo vlastníctve mestskej časti, RP-VPS, a. s.. Napriek opatreniam prijatým 
v roku 2019 dochádza k neplneniu finančného plánu v RP-VPS, a. s., najmä z dôvodu nižších než 
plánovaných výkonov a z dôvodu straty príjmov z prenájmu (uzavretie trhoviska Miletičova).  
 
V aktuálnom období z dôvodu karantén, PN a OČR prácu vo VPS vykonáva približne len ½ až 2/3 terénnych 
zamestnancov, čo spôsobuje, že RP-VPS, a. s. nie je schopná vykonávať služby v plánovanom objeme. 
Napriek dostatku prostriedkov rozpočtovaných mestskou časťou, tak RP-VPS nie je schopná poskytnúť 
výkony v objeme, aby rozpočtované prostriedky mohli byť mestskej časti fakturované. Na základe 
spoločného postupu starostov mestských častí a primátora sa z dôvodu nedostatku zamestnancov počíta 
s obmedzením počtu kosieb počas roka 2020 na území celého mesta, čo bude mať za následok ešte nižšiu 
úroveň fakturácie služieb zo strany RP-VPS. 
 
Významnú stratu plánovaných príjmov RP-VPS spôsobuje aj rozhodnutie Ústredného krízového štábu 
o uzatvorení trhovísk.  Tržby RP-VPS v rámci strediska trhovisko Miletičova pochádzajú z prenájmu 
predajných miest, pričom v čase uzatvorenia trhoviska podnik tieto príjmy stráca. Hoci prvé rozhodnutie 
o uzatvorení trhoviska vydala mestská časť (na základe podozrenia na prítomnosť COVID-19 u jedného 
z predajcov), po väčšinu času je trhovisko uzatvorené z rozhodnutia Ústredného krízového štábu. M. č. 
požiadala Regionálny úrad verejného zdravotníctva o stanovenie podmienok, za ktorých by mohlo dôjsť 
k znovuotvoreniu trhoviska, reakcia však bola negatívna. 
 
Aktuálny stav v RP-VPS, a. s. tak viedol k tomu, že spoločnosť za tento rok naakumulovala dlh voči 
dodávateľom na úrovni vyše 300-tisíc eur a pri predpoklade znížených tržieb sa tento môže vyšplhať až do 
výšky 800-tisíc eur. Z uvedeného dôvodu hrozí spoločnosti akútne riziko stavu predĺženia, ktorý by viedol 
k povinnosti štatutárov vyhlásiť na spoločnosť konkurz, čím by bolo ohrozené plnenie základných úloh 
mestskej časti z hľadiska poskytovania služieb starostlivosti o zeleň a verejný poriadok.  
 
Možnými riešeniami tohto problému sú buď prijatie opatrením predstavenstvom RP-VPS s cieľom 
dosiahnutia výrazných finančných úspor, kapitálová injekcia zo strany mestskej časti, alebo zrušenie 
spoločnosti spolu so zrušením zmluvy o prenájme majetku a prebratie majetku i zamestnancov pod 
miestny úrad v podobe samostatného odboru obecných služieb.  

  



 

 

 
 

dátum 
objednávk

y 
predmet  /   materiál 

celková suma 
faktúry / EUR 

s DPH 
objem/ ks 

cena za 
ks/EUR s 

DPH 

dodané 
dňa 

  suma objednané celkom k 17.04.2020 233 214,46       

  suma dodané celkom k 17.04.2020 212 494,57       

31.1.2020 Bezdotykový dávkovač dez. prostriedku  + náplň 756,00 7 90,000 dodané 

02.03.2020 Germické žiariče PROLUX 5 598,69 14 399,900 nedodané 

  Germické žiariče PROLUX - pre Matriku 1 599,60 4 399,900 nedodané 

09.03.2020 
Dezinfekčné upratovanie - 
soc.zaridenia,kľučky,zábradlie ... 801,43 mesačne 801,430 

1.-
31.3.2020 

9.3.2020 Dezinfekčný gél - náplň do dávkovačov 336,00 14 24,000   

09.03.2020 Dezinfekčný prostriedok - 150 ml zrušené  250 10,020   

10.03.2020 
Prepážkový komunikátor- prvý kontakt, 
podateľňa,vrátnica 788,40 5 157,680 12.3.2020 

10.03.2020 2-vrstvové textilné rúško 594,40 150 3,900 17.3.2020 

11.3.2020 Tabuľky "Buďme zodpovední"  - detské ihriská 147,60  30ks 4,920 16.3.2020 

12.03.2020 Gumenné rukavice 180,60 3 000 0,060 
12.03.202

0 

12.03.2020 Náplň do lekárničky  83,94 3 27,980 
12.03.202

0 

13.3.2020 Guľôčkové pero jednorazové bez potlače 252,00 3 000 0,084 13.3.2020 

16.03.2020 Bavlnené rúška, chirurgické rúška,respirátory 5 280,00 1 200   18.3.2020 

16.03.2020 Dezinfekčný gél 500ml 1 249,50 50 24,990 
16.03.202

0 

16.03.2020 Dezinfekčný gél 5000ml - bandasky 1 199,88 12 99,990 
16.03.202

0 

16.03.2020 Gumené rukavice 100,00 1 000 0,100 
16.03.202

0 

16.3.2020 Teplomer - bezdotykový 37,50 1 37,500 
16.03.202

0 

16.3.2020 Tabuľky "Buďme zodpovední"  306,00 € 70 ks 4,370 16.3.2020 



 

 

16.03.2020 Jednorázové rúško modré MAGISTRÁT 2 640,00 1000 2,640   

18.3.2020 Box thermokuli AKKU 55 l 818,40 11 74,400 18.3.2020 

18.3.2020 Box thermokuli AKKU 55 l 669,60 9 74,400 18.3.2020 

18.3.2020 Obal na jedlo 2- dielny  125 ks  1 287,36 10 000 0,129 18.3.2020 

19.3.2020 Dvojvrstvové bavlnené rúška prateľné 19 200,00 5 000 3,840 
23.03.202

0 

19.3.2020 Dvojvrstvové bavlnené rúška s gumičkou, prateľné 50 400,00 20 000 2,520 
20.03.202

0 

19.3.2020 Rozprašovač 500 ml - 3% sava 192,00 80 2,400 19.3.2020 

19.3.2020 Rozprašovač 1000 ml - 3% sava 252,00 70 3,600 19.3.2020 

19.3.2020 3% roztok sava - bandaska 10 l 48,00 100 4,800 20.3.2020 

20.03.2020 Obal na jedlo 2- dielny  125 ks  3 456,00 20 000 0,172 
20.03.202

0 

20.3.2020 Termo misky penové PS, okrúhla 460ml, 25ks 286,20 2 250 0,127 
20.03.202

0 

20.3.2020 Viečko pre misky 340-680ml,50ks 113,14 2 250 0,050 
20.03.202

0 

20.03.2020 Dvojvrstvové bavlnené rúška 1 500,00 500 3,000 
20.03.202

0 

20.03.2020 Bavlnené rúška farebné 2 400,00 1 000 2,400 
23.03.202

0 

20.3.2020 Tabuľky "Výbeh Ružinov"  60,00 € 10 ks 6,000 11.3.2020 

20.3.-24.3. Plagáty "bezpečnostné opatrenia"    500 ks   20.3.2020 

  
Callcentrum – telefonáty najviac odkázaným 
seniorom podľa databázy m. č. 1 740,00 €     20.3.-24.3. 

  
Šnúrka na krk s plastovým úchytom na ID kartu 
(25mm, 4/4 + skoba) 432,00 € 500 ks 0,864   

  Bunda s potlačou , srdce + chrbát potlač, 2 grafika 4 320,00 € 500 ks 8,640   

23.03.2020 Dvojvrstvové bavlnené rúška s gumičkou 50 400,00 20 000 2,520 
20.03.202

0 

23.03.202 Jednorázové rukavice M 4 200,00 5000 0,840 nedodané 



 

 

  Jednorázové rukavice XL 4 200,00 5000 0,840 nedodané 

  Teplomer bezkontaktový 345,60 6 57,600 nedodané 

23.03.2020 STAR postreková dezinfekcia 5 l balenie 298,80 10 29,880 31.3.2020 

  Ochranné rukavice pevné čierne M 540,00 1 500 0,360 25.3.2020 

  Ochranné rukavice pevné čierne  XL 180,00 500 0,360 25.3.2020 

  Dezinfekčný gél na ruky 500ml 573,60 40 14,340 31.3.2020 

24.3.2020 Nálepky (vstup bez rúška zakázaný) 336,00 € 1000 ks 0,336 24.3.2020 

24.3.2020 Plagáty 2000ks 4+0 444,00 € 2000 ks 0,222 24.3.2020 

24.3.2020 Obálky so spätnou adresou m.č. Ružinov 1 443,60 € 50 000 ks 0,029 24.3.2020 

24.3.2020 Rozprašovač ( aplikátor ) dez. prípravkov objem 1 l 354,00 100 3,540 31.3.2020 

25.3.2020 Dezinfekčný prostriedok - 500 ml  ST 500 4 440,00 1 000 4,440 nedodané 

25.3.2020 Ochranné rúška velkosť M,L 12 000,00 5 000 2,400 31.3.2020 

25.3.2020 Obal na jedlo 2- dielny  125 ks  864,00 5 000 0,172 25.3.2020 

  Viečko pre polievkovú misku 50ks 486,00 11 250 0,043 25.3.2020 

  Polievková miska 50ks 507,06 6 750 0,075 25.3.2020 

  Polievková miska 50ks 419,04 4 500 0,093 25.3.2020 

  Vanička hranatá 500ml 100ks 1 359,00 25 000 0,054 25.3.2020 

  Viečko pre hranatú vaničku 100ks 891,00 25 000 0,054 25.3.2020 

25.3.2020 Termo miska okrúhla 460ml, 25ks 1 564,56 12 300 0,127 25.3.2020 

  Viečko pre misky 340-680ml, 50ks 423,36 8400 0,050 25.3.2020 

  Termo miska okrúhla 550ml, 25ks 849,60 6000 0,141 25.3.2020 

  Termo miska okrúhla 340ml, 25ks 302,40 3000 0,100 25.3.2020 



 

 

  Veko vnútorné pre misky 340-680ml, 25ks 190,08 3000 0,063 25.3.2020 

  Veko vnútorné pre misky 340-680ml, 25ks 19,98 250 0,079 25.3.2020 

  Veko vnútorné pre misky 340-680ml, 50ks 771,23 9650 0,079 25.3.2020 

25.3.2020 Víleda ULTRAMAX 463,50 15 30,900 25.3.2020 

25.3.2020 Dezinfekcia gél 5000ml 599,50 5 119,900 25.3.2020 

  Dezinfekcia Verita  500ml 499,80 20 24,990 25.3.2020 

25.3.2020 Taška PE košielkova 280x470 67,23 1 130 0,070 25.3.2020 

26.3.2020 Dezinfekčný prostriedok na ruky VIK 1l 4 056,00 200 20,280 30.3.2020 

26.3.2020 Toaletný papier 32,96 18 1,831 30.3.2020 

  Utierky 77,63 36 2,157 30.3.2020 

26.3.2020 Tlač listov pre seniorov (rúško) 144,00 € 3000 ks 0,048 26.3.2020 

26.3.2020 Tabuľky "Zostaň doma" 564,00 € 180 ks 3,130 26.3.2020 

  Tlač plagátov - Susedia si pomáhajú 336,00 € 6000 ks 0,056   

  Tlač plagátov - Susedia si pomáhajú - oprava 222,00 € 3000 ks 0,740   

  
Hologramy - ochranné známky na preukazy 
jednotky CO - dobrovoľníci 49,20 € 500 ks 0,098   

  Tlač plagátov A5 - susedia si pomáhajú 174,00 € 5000 ks 0,035   

30.3.2020 Bezdotykový teplomer - okamžité meranie teploty 288,00 3 96,000 6.4.2020 

30.3.2020 Poštové peňažné poukazy  5,87 700 0,008 30.3.2020 

31.3.2020 Jednorázové rúška  0 3 300 0,000 31.3.2020 

  Dezinfekcia 10 l 0 10lit. 0,000 31.3.2020 

  Sety na šitie rúšok 0 1 100 0,000 31.3.2020 

31.3.2020 
Dezinfekčné upratovanie - 
soc.zaridenia,kľučky,zábradlie ... 1 068,57 mesačne   

1.-
30.4.2020 

31.3.2020 Taška PE košielkova 280x470 95,20 1 600 0,070 31.3.2020 



 

 

31.3.2020 Obal na jedlo 2- dielny  125 ks  2 592,00 15 000 0,172 31.3.2020 

  Termo miska 340ml, 25ks 504,00 5 000 0,100 31.3.2020 

  Viečko pre termomisku 340-680ml, 50ks 252,00 5 000 0,050 31.3.2020 

31.3.2020 
Preprava šijacích strojov a vypratanie neb.priest. 
Mesačná 417,85 

jednorázov
o   31.3.2020 

31.3.2020 Tlač listov pre seniorov (rúško) 288,00 € 6600 0,044 31.3.2020 

2.4.2020 Bavlnené ochranné rúška 11 100,00 5 000 2,220 7.4.2020 

2.4.2020 Nitrilové rukavice veľkosť M 1 050,00 5 000 0,210 7.4.2020 

2.4.2020 Nitrilové rukavice veľkosť L 1 050,00 5 000 0,210 7.4.2020 

6.4.2020 Tlač listov pre seniorov (rúško) 246,00 € 11 000 0,022 6.4.2020 

7.4.2020 Dávkovač S4 Senzor 96,00 € 4 24,000 7.4.2020 

  Dezinfekcia 950mm - náplň dodávkovača S4 96,00 € 4 24,000 7.4.2020 

16.4.2020 Test na COVID-19 9 250,00 € 500 18,500 17.4.2020 

 
 
 


