
 

Vážení rodičia, vážení kolegovia,  

len pred pár dňami sme sa pripravovali na otvorenie materských 

a základných škôl na základe rozhodnutia ministerstva školstva. Zabezpečili sme 

dezinfekciu  a respirátory pre zamestnancov. Cez víkend sme vytvorili 

podmienky na otestovanie sa tak rodičov, ako aj pracovníkov škôl. 

Medzitým vláda rozhodla o predĺžení núdzového stavu o 40 dní 

a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal odporúčanie neotvárať školy. 

K dnešnému dňu sme si zároveň urobili prehľad všetkých zamestnancov 

materských a základných škôl. Niektorí majú Covid-19, ďalší karanténu a mnoho 

z nich (najmä tí, ktorí sa starajú o rodičov, či sú už v seniorskom veku) sa nákazy 

obáva. 

Preto okrem rodičov z tzv. kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu 

mať home office, budú materské a základné školy v našej mestskej časti (tak, 

ako v celej Bratislave) od 8. februára do 12. februára zatvorené. 

Dlhodobo však nechať materské a základné školy zatvorené nie je 

riešením. Okrem urýchleného zaočkovania pracovníkov, ktorí o to majú záujem, 

potrebujeme vytvoriť systém, ktorý minimalizuje možný prenos nákazy, lebo 

musíme počítať s tým, že epidémia sa môže stať niekoľkoročnou súčasťou 

nášho života.  

Znamená to:  

a) ochranné pomôcky pre deti aj pracovníkov, 

b)  germicídne žiariče, resp. iné prostriedky umožňujúce likvidáciu baktérii 

na dennej báze v každej materskej či základnej škole, 

c)    prípadné testovanie detí a zamestnancov každý týždeň PCR testami 

šetrným spôsobom (napríklad kloktaním), 



d) stavebné úpravy školských zariadení, aby si deti umývali ruky v teplej 

vode. 

 Považujem za samozrejme, že všetko, čo ako mestská časť môžeme pre 

naše deti a zamestnancov urobiť, aj urobíme a zaplatíme. Ochranné pomôcky 

a testy však hradiť nesmieme. Jedinou cestou je hľadanie sponzorov tak, ako 

som to urobil v septembri, keď všetky deti a zamestnanci dostali dezinfekciu 

a certifikované rúško. Verím, že deti  môžu počítať nie len s Vašou pomocou, 

ale predovšetkým s tým, že budete rešpektovať pravidlá, ktoré nastavíme 

s cieľom zabezpečiť BEZPEČNÉ vyučovanie v budúcnosti. 

 

S úctou                        

                                          

 


