Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 07.05. 2020

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 07.05.2020 a preveril nasledovné
skutočnosti, oboznámil sa s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR,
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Kompletné znenie
prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
2. Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OLP/3795/2020 a opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 05.05.2020,
ktorým sa zároveň ruší opatrenie zo dňa 21.4. 2020.
Štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods.4 písm. e)
zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť
a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov, zabezpečiť pri vstupe do budovy
oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia napr.
horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie je osoba povinná zostať v domácej izolácii
a iné, ktoré sú zverejnené na http://www.uvzsr.sk/.
ÚVZ SR nariaďuje nasledovné opatrenie: všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou
od 21.04.2020 od 00.00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest – nos, ústa ako je napr. rúško, šál, šatka alebo
iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou detí do 2 rokov veku,
osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle ak sú
osoby zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej
kabíne oddelene od priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzdialenosť od iných osôb je minimálne 20
metrov, osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich
vzdialenosť od iných osôb je minimálne 20 metrov. Pred prekrytím horných dýchacích
ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze
alkoholu, pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom
neboli žiadne medzery.
3. Vláda SR navrhla 4-fázový harmonogram opatrení platný od 22.4.2020. V prvej fáze
budú otvorené obchody do 300 m2, služby do 300 m2, verejné stravovanie - cez
okienko, vonkajšie športoviská – bezkontaktný šport, ubytovanie – dlhodobé, bez
stravy, vonkajšie trhoviská podľa podmienok, predaj automobilov, vozidiel, vrátane
autobazárov. Ďalšie fázy otvárania prevádzok ešte nie sú časovo ohraničené a budú
závisieť od vývoja situácie a nárastu, či úbytku počtu nakazených.
A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z.
z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia
starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a
mládež vrátane zariadení

starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness
centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné
prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.
Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.
578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov
a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží
(okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),
5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním
odstupu
ľudí od zvierat minimálne 2 metre,
6. vonkajšie turistické atrakcie,
7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.
B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych
architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných
prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti
konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane
vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
12. prevádzok kvetinárstiev.
C) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom
maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48
ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a
zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len
s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania, - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice,
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje
na deti,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov
v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok,
okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,
- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa
obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
- medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy min. 2 m,
- za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
- obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých
stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom
a papierovými utierkami,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných
priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,
- zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích
zariadení, s výnimkou donášky na izbu,
- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a
WC,
- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích
priestorov minimálne 24 hodín.
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne
prekrytými hornými dýchacími cestami,
- zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera,
zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov
solárií,
sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,
- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
- ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to
neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej
základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- výučbu vykonávať dištančnou formou,
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
(rúško, šál, šatka),
- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden
účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka
v trvaní najmenej 15 minút.
Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými
predmetmi rukavice,
- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po
uplynutí 24 hodín.
D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu
v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby
a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov
maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú
dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa
nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej
pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho
kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom
výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa
vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim
nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej
služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom
uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzky donáškových služieb,

10. prevádzky ubytovacích zariadení,
11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona
č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
12. vonkajšie športoviská,
13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,
15. vonkajšie turistické atrakcie,
16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.
E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní
potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od
9:00 hod. do
11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje
poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb
s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby
v týchto zariadeniach, ktorými sú:
1. denné stacionáre,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).
Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne
dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.
4. Zástupca náčelníka MsP informoval o činnosti MsP a kontrole plnenia opatrení.
Informoval o čistení, dezinfekcii v rámci mesta.
5. Krízový štáb sa dohodol na ďalšej distribúcií dezinfekčných prostriedkov pre potreby
MsÚ, MsP, komunitného centra Šobov, TS,m.p., OOPZ. Požiadal zamestnancov
komunitného centra o dôsledné kontroly nosenia rúšok, upratovania a pravidelného
podávania informácií Krízovému štábu mesta.
6. Zastupujúci riaditeľa TS m.p. priebežne zabezpečuje zvýšenú pozornosť na úseku
čistenia mesta a verejných priestranstiev a tiež o pravidelný vývoz komunálneho
odpadu vrátane odstránenia odpadu z odpadkových košov. Zároveň bol požiadaný
o zabezpečenie postupnej dezinfekcie zberných nádob a aby dôsledne dosledoval
podmienky odvozu odpadu z karanténneho centra (internátov) na Kolpašskej ulici, tak,
aby sa zamedzilo možnosti šírenia nákazy prostredníctvom odpadu.

7. Primátorka mesta uložila MsPo venovať zvýšenú kontrolnú činnosť počas predĺženého
víkendu a to na povinnosť nosenia rúšok, zoskupovaniu osôb v prípade vyššej
návštevnosti, dodržiavanie podmienok terás na verejných priestranstvách a parkovaniu tak
v meste ako aj na Počúvadlianskom jazere.
8. Záver
Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka mesta.
Na záver rokovania predseda poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas zasadnutia krízového štábu.
Mgr. Nadežda Babiaková
predseda krízového štábu
mesta
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