
Vážení seniori, 
Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so zavádzaním preventívnych opatrení si Vás 
dovoľujeme informovať o opatreniach, ktoré už v mestskej časti prebiehajú alebo budú 
v blízkej budúcnosti prebiehať. 
Mestská časť aktívne komunikuje so štátnymi orgánmi zodpovednými za preventívne 
opatrenia vo vzťahu k šíreniu vírusu COVID-19 a zároveň koordinuje svoj postup s 
hlavným mestom a inými mestskými časťami. 
Chceme vás požiadať o spoluprácu a dodržiavanie základných zásad prevencie. 
Ide najmä o tieto opatrenia:

KARLOVA VES

V  prípade ak máte vek 60+ a  kardiovaskulárne ochorenie, cukrovku, chronické 
ochorenia dýchacích ciest, vysoký tlak, rakovinu a  podobne buďte mimoriadne 
opatrní a vyhýbajte sa kontaktu s osobami, ktoré prejavujú základné príznaky choroby 
(kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota a podobne).

Vyhýbajte sa spoločenským, kultúrnym a športovým akciám s väčším počtom účast-
níkov (bohoslužby a podobne). Obmedzte osobný kontakt (napríklad podávanie rúk) 
a zvýšte najmä osobnú hygienu rúk (pravidelné umývanie rúk, používanie antibak-
teriálnych prípravkov na alkoholovej báze).

Nákupy potravín realizujte za pomoci Vašich príbuzných, blízkych prípadne priateľov, 
susedov.

V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

Majte pri sebe vždy po ruke plne nabitý mobilný telefón, lieky, ktoré potrebujete na 
najbližších 24 hodín a aspoň malú hotovosť (napríklad ak by ste potrebovali taxi)

V prípade ak vykazujete Vy alebo Vaši príbuzní známky choroby a máte podozrenie, 
že ste sa mohli nakaziť vírusom COVID-19 kontaktujte tel. č. 0800 221 234, prípadne 
svojho ošetrujúceho lekára. Rovnako kontaktujte telefonicky svojho lekára v prípade 
akýchkoľvek prejavov choroby a snažte sa minimalizovať svoj pobyt mimo bydliska.

Mestská časť zriadila linku pomoci pre seniorov a ich príbuzných, na ktorej sú vám 
k dispozícií naši sociálni pracovníci, ktorí vám odpovedia na vaše otázky ohľadom 
aktuálnej situácie. 
Tel. kontakty na linku: 0940 637 100, 0940 634 135, 0940 634 167, 0940 634 199,          
0940 634129, 0940 634136

Ak sa cítite byť chorí a máte podozrenie na koronavirus:
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zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 
ďalší postup liečby   

môžete využiť predpisovanie liekov cez e-recept

?
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MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 
842 62 Bratislava 4
www.karlovaves.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

V rámci opatrovateľskej služby zvýšená ochrana opatrovateliek a pacientov s poučením 
o dôslednom sledovaní zdravotného stavu opatrovaných 
V prípade podozrenia na vírusové ochorenie bude opatrovateľka kontaktovať linku 
zriadenú ministerstvom za účelom nahlasovania podozrenia na vírus a taktiež bezod-
kladne kontaktovať rodinných príslušníkov

S úctou

SLUŽBA JEDÁLEŇ

Zrušené spoločné stravovanie seniorov v  jedálňach (v prípade ak zostanú jedálne 
v prevádzke bude umožnený odber do obedárov). Momentálne je možnosť odobrať 
obed do obedára na Lackovej 4 a v jedálni na škole sv. Františka
Stravovanie ďalej poskytuje jedáleň Allianz. V  tomto prípade dôrazne odporúčame 
odnos jedla v obedári
Používanie ochranných pomôcok pracovníkmi rozvozu stravy tak, aby boli chránené 
obe strany (tak seniori ako i pracovníci)

ÚRAD

Zrušenie stránkových dní na miestnom úrade a  zúženie úradných hodín v  Centre 
služieb občanov. 
Centrum služieb občanom bude otvorené v pondelok a v stredu od 08.00 do 17:00. 
V prípade potreby riešenia vecí na úrade je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie 
telefonicky.

KONTAKTY

Ak sa chcete informovať - môžete telefonovať aj na tieto Call centrá:
Národné centrum zdravotníckych informácií : 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave: 
0917 426 075

KULTÚRA A ŠPORT

Zrušené všetky hromadné športové, kultúre a spoločenské podujatia až do odvolania
Zrušené krátkodobé prenájmy priestorov kultúrnych a športových zariadení mestskej časti
Zatvorenie Karloveskej knižnice až do odvolania
Zatvorenie Školskej plavárne na Majerníkovej ulici až do odvolania

DENNÉ CENTRÁ

Zavreté denné centrá pre seniorov od 09.03.2020 až do odvolania (zrušené všetky 
výlety a kurzy)

OPATRENIA, KTORÉ PRIJALA MESTSKÁ ČASŤ



Vážený senior, 
jedným z našich hlavných cieľov je ochrana 
Vášho zdravia. 
Naše základné odporúčanie je ZOSTAŤ DOMA. 

Nevychádzajte von! Neprijímajte návštevy! Nechoďte 
do obchodných centier! 
Ak máte rodinných príslušníkov, požiadajte ich o to, 
aby vám nakúpili alebo priniesli lieky.  Udržujte s nimi 
každodenný telefonický kontakt. 
Nestretávajte sa!

V prípade, ak nemáte rodinných príslušníkov alebo 
známych, ktorí vám vedia nakúpiť a priniesť 
nevyhnutné veci, kontaktujte nás na tel.č.: 

i
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0940 637 100 
0940 634 135 
0940 634 167 

0940 634 199 
0940 634129 
0940 634136 

Karlova Ves bude poskytovať seniorom službu dovozu 
potravín a liekov. V tejto situácií samozrejme bezplatne. 

Zavolajte nám a prihláste sa. Urobíme všetko, čo je 
v našich silách, aby ste mohli zostať doma a v bezpečí. 

Dana Čahojová, starostka



Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 

 

Vážený občan, 

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, o ktorej osobné údaje 

spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). 

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na 

ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa 

osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše 

osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré 

vyplývajú z Nariadenia, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Ako 

prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť 

oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých 

služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané 

účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí 

osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania). 

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. 

Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené 

prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše 

osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané 

na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného 

incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať 

zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše 

osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely 

spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností 

prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania.   

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je poskytnutie osobných 

údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie 

zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou 

osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov 

vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. 

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba 

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 

udelenom pred jeho odvolaním. 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa prosím na 

osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie). 

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto 

Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto 

verzia bola vydaná dňa 24.3.2020. 



ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, LEHOTY UCHOVÁVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD, 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Poskytovanie sociálnej služby (ďalej len „služba“) v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 

prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a to zabezpečením donášky 

potravín, liekov alebo iného tovaru nevyhnutného k zabezpečeniu základných potrieb žiadateľa o službu. 

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. b) (Zmluvné a predzmluvné vzťahy) Nariadenia po dobu 

jedného mesiaca od ukončenia poskytovania služby. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

2. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti žiadateľa o službu, ktorý poskytne osobné 

údaje týkajúce sa zdravotného stavu. 

Zabezpečením zdravotnej starostlivosti sa rozumie vyrozumenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o potrebe 

zabezpečenia zdravotnej starostlivosti u žiadateľa o službu. 

Poskytnutím osobných údajov realizátorovi dobrovoľníckej činnosti – dobrovoľníkovi alebo koordinátorovi 

dobrovoľníkov, dáva dotknutá osoba (žiadateľ o službu) súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle čl. 9, ods. 2, písm. a) (súhlas) Nariadenia po dobu jedného mesiaca od 

ukončenie poskytovania služby.  

Neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel nemá vplyv na poskytnutie služby podľa bodu 1. Osobné údaje nie sú 

poskytované tretím stranám. 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje, osobitná kategória. 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov 

dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

e-mail:                               zodpovednaosoba@ppprotect.sk 

Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce 

  

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Právo na prístup  

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné 

údaje používame. 

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. 

Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 

technicky možné.  

Právo na opravu 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak 

si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto 

informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie 

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už 

viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých 

relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej 

žiadosti vyhovieť. 

 



 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si 

myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme 

využívať. 

Súhlas 

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas 

môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho 

výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe 

zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych a oprávnených záujmoch. V prípade, ak 

nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej 

spracúvať.   

Právo podať sťažnosť 

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.    

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej 

Zodpovednej osoby.    

 

https://dataprotection.gov.sk/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

