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ROZHODNUTIE RIADITEĽA RŠK, p. o. 

 

ÚVZSR zverejnil opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu, ktoré sa budú uvoľňovať postupne v 

štyroch fázach: 

1. Prvá fáza s platnosťou od 22. 4. 2020 od 06:00 prináša: 

a) otvorenie obchodov do 300 m2 

b)  otvorenie prevádzok služieb nepatriacich pod zákazy a výnimky z tohto opatrenia pre prevádzky s 

rozlohou do 300 m2 

c) poskytovanie služieb verejného stravovania cez predajné okienko (otváracie hodiny od 6:00 do 20:00 

h)  

d) otvorenie vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport (bez šatní, bez občerstvenia, bez WC)  

e) možnosť poskytovania dlhodobého ubytovania, min. 10 dní (napríklad ubytovne, bez stravy)  

f) otvorenie vonkajších trhovísk - s regulovaným vstupom a východom, s umiestnením predajných 

miest v minimálnej vzdialenosti 2 m a za súčasného zákazu konzumácie potravín a nápojov na mieste  

g) otvorenie cukrární, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, kaviarní, barov a podobných zariadení 

verejného stravovania - kde však až do odvolania platí zákaz prítomnosti verejnosti v týchto 

prevádzkach (tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb, t. j. predaj 

bez vstupu do prevádzky)  

h) otvorenie predajní automobilov, vozidiel, súčiastok a autobazárov 

i) Menia sa aj vyhradené otváracie hodiny pre seniorov v obchodoch, a to nasledovne: Pon – Pia 9:00 

– 11:00 h. V iných časoch je pre občanov starších ako 65 rokov zakázané navštevovať obchody a v 

obchodoch týchto ľudí obsluhovať (okrem lekární a čerpacích staníc). 

Pričom otvorené prevádzky, ako aj ich návštevníci sú povinní dodržiavať hygienické opatrenia, ktoré vydal 

Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojom opatrení.  

Na základe rozhodnutia Krízového štábu MČ Bratislava-Ružinov dňa 22.04.2020 zabezpečí 

RUŽINOVSKÝ SPORTOVÝ KLUB, p. o. prevádzkovanie vonkajších ihrísk nasledovne: 

d) Vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport (bez šatní, bez občerstvenia, bez WC)  

I. Od piatku 24.04.2020 bude otvorené Verejné športovisko - Areál Nevädzová (vstup 

hlavnou bránou od RETRA) , pričom na celej ploche futbalového ihriska budú 

umiestnené informačné tabule v zmysle Rozhodnutia ÚVZSR o zákaze kontaktných 

športov.  
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II. Od piatku 24.04.2020 budú v priestore Areálu netradičných športov (ANŠ) otvorené 

tenisové kurty pričom pri vstupe do priestorov ANŠ budú umiestnené informačné 

tabule v zmysle Rozhodnutia ÚVZSR o zákaze kontaktných športov. 

Záujemcovia o užívanie tenisových kurtov si ich môžu objednať: 

- Jednorazoví záujemcovia priamo u správcov areálu (telefonicky alebo osobne), 

pričom pred začiatkom užívania uhradia správcovi cenníkovú cenu za užívanie 

- Dlhodobí užívatelia zaslaním objednávky s fakturačnými údajmi poštou alebo e-

mailom: info@rskruzinov.sk. Po potvrdení objednávky budú požadované časy 

vnesené do rozpisu užívania. 

III. Školské športové areály ostávajú uzavreté až do rozhodnutia ÚVZSR o uvoľnení 

prevádzky škôl. Okrem toho v priestore týchto areálov budú pri multifunkčných 

ihriskách umiestnené tabule s informáciu o pokute pri porušení Rozhodnutia ÚVZSR. 

IV. Detské ihriská ostávajú naďalej uzatvorené až do rozhodnutia ÚVZSR. 

 

 

 

 

V Bratislave 23.04.2020       Ing. Ľubomír Lenár, v. r. 
         riaditeľ RŠK, p. o. 
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