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Vážené klientky, vážení klienti zariadení pre seniorov, 

 

rád by som Vás pozdravil a poďakoval sa Vám za to, ako súčasnú situáciu zvládate. 

Nachádzame sa v zložitom období, kedy je viac ako inokedy potrebné sa navzájom vnímať 

a podporiť.   

Každý deň sa spolu s mojim tímom venujem opatreniam na podporu starších obyvateliek a 

obyvateľov Bratislavy, ktorí sú ohrození šírením koronavírusu. Špeciálnu pozornosť pri tom 

venujeme Vám, klientkám a klientom žijúcim v siedmich mestských zariadeniach pre 

seniorov.   

Intenzívne spolupracujeme s riaditeľkami týchto zariadení a snažíme sa v maximálnej miere 

reagovať a pomáhať. Hoci teraz, žiaľ, nemám možnosť Vás stretnúť osobne a porozprávať sa 

s Vami, veľmi vnímam Vaše potreby, pričom Vaša bezpečnosť a komfort sú pre mňa v tejto 

situácii jednou z priorít. Chcel by som Vás povzbudiť v starostlivosti o vlastné zdravie a zdravie 

ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu. Odborníci sa zhodujú, že najjednoduchším a 

najúčinnejším spôsobom ako to dosiahnuť, je nosenie rúška, dodržiavanie potrebného 

odstupu a dezinfekcia rúk.  

Chcem Vás poprosiť o zdržanlivosť pri opúšťaní zariadení.  V súčasnej epidemiologickej 

situácii je každý kontakt potenciálne rizikový pre Vás aj pre ďalších obyvateľov a 

zamestnancov zariadenia. 

Vďaka opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR je osobám nad 65 rokov vyhradený čas 

od 9:00 do 11:00 na vstup do potravín a drogérií. Cieľom opatrenia je vytvoriť bezpečný 

priestor a minimalizovať tak riziko kontaktu s potenciálne nakazeným človekom. 

Toto opatrenie vnímam ako dobré odporúčanie, ako prispôsobiť Váš pohyb mimo zariadenia 

iba na tento čas. 

Sám som synom rodičov v seniorskom veku. Záleží mi na tom, aby boli zdraví a nevystavovali 

sa zbytočnému riziku. Upokojuje ma, že dbajú na nosenie rúšok a obmedzujú blízke osobné 

kontakty na minimum. Častejšie stretávanie nám veľmi chýba, avšak spoločne veríme, že nie 

je ďaleko obdobie, keď budú nevyhnutné obmedzenia už len spomienkou. 

Viem, že svojim rodičom môžem dôverovať a rovnako dôverujem Vám. Patríte ku generácii, 

ktorá bola vystavená náročným spoločenským výzvam. Uvedomujem si, že aj individuálne 

ste neraz stáli pred zložitými osobnými prekážkami, ktoré ste napokon prekonali. V tejto Vašej 

skúsenosti nachádzame teraz my, Vaši synovia, vnučky a priatelia oporu a návod, ako ďalej. 



 

Chcem sa Vám poďakovať za Vašu vytrvalosť a trpezlivosť. Rád by som Vás na záver 

všetkých ubezpečil o tom, že ako primátor hlavného mesta SR Bratislavy stojím spolu s mojim 

tímom od začiatku až do konca v týchto náročných situáciách pri Vás. 

 

S úctou 

Matúš Vallo 

 

 


