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Milí rodičia,

Napriek tomu, že de4 sa už určite po dvoch týždňoch nevedia dočkať, kedy vyjdú z bytu, 
prosím, buďte opatrní. Počet nakazených v na Slovensku sa zvyšuje a pravidlo vyhýbať sa 
ľuďom nám môže pomôcť nedopadnúť ako v Taliansku. Pripomíname aj nariadenie vlády o 
tom, že rúško už treba nosiť úplne všade – aj na chodbe paneláku, vo výťahu alebo v garáži.

Väčšinu z vás zaujímalo ako to bude s poplatkami a ako bude prebiehať zápis do škôlok a na 
základné školy, prípadne ďalšie termíny – všetky teraz dostupné odpovede sme pre vás 
spracovali a nájdete ich nižšie v tomto e-maili.

V tejto chvíli nik nedokáže povedať ako dlho budú školy zatvorené. Všetci veríme, že sa 
situácia čo najskôr vyrieši, ale musíme počítať s tým, že ešte niekoľko týždňov budeme 
fungovať v sprísnenom režime. 

Prosím, buďme všetci opatrní, aby sme neriskovali ani svoje zdravie, ani zdravie iných a aby 
sme sa čo najskôr mohli vrá4ť k životu, na aký sme boli zvyknuR.

Ďakujeme a prajeme pekný večer 

!

P.S.: A len pre istotu pripomínam našu e-mailovú adresu... Ak máte nejaké nejasnos., ktoré
sa týkajú fungovania našich jasličiek, škôlok alebo škôl v tomto čase, prosím, píšte nám na
korona@ruzinov.sk a odpovieme na ne vždy v jednom – spoločnom e-maili.

- -     -

Situáciu sledujeme a všetky dôležité a aktuálne veci zverejňujeme na facebookovej stránke 
starostu Mar.na Chrena (facebook.com/mar4n.chren.ruzinov), mestskej čas. 
(facebook.com/Bra4slavaRuzinov).

Súhrn opatrení počas núdzového stavu: h[ps://korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-
nudzoveho-stavu/
Centrálna stránky vlády SR (vrátane opatrení krízového štábu): korona.gov.sk
Zdravotnícke informácie o koronavíruse (ministerstvo zdravotníctva): 
h[ps://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/
Informácie magistrátu: zvladneme.to
Informácie Bra.slavského samosprávneho kraja: h[ps://bra4slavskykraj.sk/koronavirus/
Vzdelávacie materiály ministerstva školstva: h[ps://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-
rodicov/

Dôležité kontakty

Infolinka 

""

 0917 426 075, 0800 22 12 34

e-mail

""

 novykoronavirus@uvzsr.sk

Odpovede na vaše otázky:
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Odpovede na vaše otázky:
Ako to bude s poplatkami – škôlky, školské kluby, jedáleň...?
Toto bola vaša najčastejšia otázka a dnes ju riešili starostovia všetkých mestských časR na 
spoločnom stretnuR. Stručne – nebudete pla4ť za dni, kedy boli školy/ škôlky zatvorené. 
Doriešime ešte akým spôsobom to sprocesujeme, dám vedieť hneď ako budeme vedieť viac.
 
Kedy bude zápis do materských škôl a na základné školy? Ako bude prebiehať?

zápisy do základných škôl budú prebiehať od 15. do 30. apríla
zápisy do materských škôl od 30. apríla do 31. mája

Presný termín ešte dáme vedieť – nebude to počas celého mesiaca. Dôležité je, že budú 
prebiehať bez prítomnos. ded a riešime to, aby to bolo elektronicky. Samozrejme, všetky  
informácie budú aj na webových stránkach škôlok a škôl.
V tomto rozhovore s ministrom školstva nájdete aj veľmi veľa ďalších odpovedí na to, čo 
môžete čakať a ako sa bude situácia riešiť. Nepotrebujete mať predplatné, pán Chren vám ho 

odomkol 

"

h[ps://dennikn.sk/1819200/skoly-ostanu-zatvorene-az-do-odvolania-zrusene-su-pisomne-
maturity-a-testovanie-deviatakov/?cst=7cf5719bb03418522db70b17a95e83f07782912e
 
Budeme potrebovať pri zápise doložiť potvrdenie od lekára?
Teraz nie. Zápis bude „podmienečný“ s tým, že pred nástupom toto potvrdenie od lekára 
doložíte.
 
Ako to bude s prijímačkami na stredné školy, maturitami...?

Všetky termíny nájdete uvedené v tejto tabuľke 

"

 h[ps://www.ucimenadialku.sk/terminy/
 
Dokedy budú zatvorené školy a škôlky?
V tejto chvíli nik nedokáže odhadnúť ako sa bude situácia vyvíjať, takže do odvolania.
Preposielame odkaz na stránku ministerstva školstva, kde nájdete veľa užitočných informácií – 
od termínov, ktoré by sa vás mohli týkať až po prehľad elektronických vzdelávacích materiálov, 

ktoré sú dostupné online 

"

h[ps://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/
Len pred chvíľkou parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa upravuje 

čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného. Všetky informácie zverejní Sociálna poisťovňa, 
ale potrebné informácie vám prepošleme aj v ďalšom maili, hneď ako budeme vedieť 
prak4cké detaily.
 
Karanténa končí, môžeme chodiť von? Prípadne odísť na vidiek za starými rodičmi?
Prejsť sa po vonku áno, ale vždy treba mať rúško a vyhýbajte sa miestam, kde sa stretáva 
alebo môže stretávať viac ľudí – určite detským ihriskám a podobne. Rozumieme tomu, že ísť 
na vidiek je teraz viac než príjemná predstava, ale určite je lepšie v tomto období za starými 
rodičmi necestovať. Sú najviac ohrozenou skupinou a radšej neriskovať, že by sa mohli nakaziť.
 

-          -     -

 
Príznaky ochorenia – koronavírus:

"

 horúčka – spravidla nad 38 C

"

 kašeľ – v začiatočnom štádiu suchý, neskôr s vykašliavaním hlienov

"

 sťažené dýchanie a dýchavičnosť
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"

 bolesť svalov a hlavy

"

  únava
 
Znova by sme chceli zopakovať inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva pre situácie, kedy 
ste prišli alebo mohli prísť do kontaktu s infikovanou osobou:

"

 ostať v domácej izolácii

"

 sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov – 
horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez 
meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a 
podrobiť sa odberu biologického materiálu

"

 zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, 
športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania 
spoločenských aktivít v mieste izolácie)

"

 zdržať sa cestovania

"

 zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

"

 zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ta.ana Tóthová
riaditeľka
Komunikačné oddelenie
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