Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 02.06. 2020

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 02.06.2020 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. Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristúpil UVZ
k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu
ochorenia COVID-19.
Hranice
Na územie Slovenskej republiky môžu od utorka 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej
a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj
osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či
prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma
hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná
zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva
k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie
o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných
priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom.
Od 2.6.2020 od 7:00 budú môcť Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov
Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit
nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku
ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú
občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť územie SR
do 8 hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.
Od stredy 3. júna:
Rúška
Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích
osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné
v interiéroch a na hromadných podujatiach.
Hromadné podujatia
Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť
zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok.

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení
bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež
sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.
Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500
osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.
Obchody a služby
Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné
sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.
Po novom nebude môcť maximálny počet zákazníkov v prevádzke presiahnuť limit 1 osoba
na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. Stále ostávajú v platnosti
alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp.
v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.
V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri
jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po
22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov
do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.
Od stredy sa budú môcť otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé
kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických
záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení
starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj
kasína.
V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov
vozidla.
Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať
aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali
povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.
Letné tábory
Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov
(deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a
pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami . Konanie
putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.
Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich
definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

ŠKOLY, ŠKÔLKY
V zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo stretnutie
s riaditeľkami materských škôl a riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Štiavnica.
Bolo dohodnuté, že zriaďovateľ v zmysle podkladov od riaditeľov škôl a školských zariadení
otvorí od 01.06.2020 materské školy, základné školy – 1.-5. ročník a školské zariadenia. Tieto
budú otvorené za dodržania všetkých podmienok, ktoré sú stanovené a budú premietnuté do
Rozhodnutia o otvorení školy a školského zariadenia.
K otvoreniu škôl a školských zariadení pristúpime v súlade s Rozhodnutím ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5.
2020 a vzhľadom k priaznivým miestnym epidemiologickým podmienkam vývoja nákazy
COVID-19 a v snahe znovuobnovenia návykov detí a žiakov k vzdelávaniu a ich
socializačného prežívania v rovesníckych skupinách , ako aj z dôvodu zníženia zaťaženia
zákonných zástupcov detí a umožneniu ich opätovného nástupu do práce, ale aj odbremeneniu
časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických podmienok.
Otvorenie však predpokladá prijatie a rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva
SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky bližšie informácie,
podmienky budú zverejnené na stránke mesta a tiež na stránkach jednotlivých škôl a
školských zariadení. Pokyny zriaďovateľa na: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5844pokyny-zriadovatela-pre.html
Zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica požiadal Štátne hmotné rezervy o ochranné
a dezinfekčné pomôcky v zmysle rozpisu požiadaviek riaditeľov jednotlivých zariadení.
V dôsledku nedostatku ochranných pomôcok potrebných na otvorenie škôl a školských
zariadení si toto zabezpečí zriaďovateľ spolu s jednotlivými školami a školskými
zariadeniami.
Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu z 28.mája 2020 ,podľa
§150 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR z 19. a 22. mája 2020 a na základe Rozhodnutia Mesta Banská
Štiavnica ako zriaďovateľa
sa s účinnosťou od 8.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v Základnej umeleckej
škole, Trojičné námestie č.1, Banská Štiavnica a to na účel individuálneho vzdelávania s
jedným žiakom.
Na vzdelávanie v ZUŠ sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a
rozhodnutí, ako aj Pokyn primátorky mesta na organizáciu a zabezpečenie prevádzky
škôl do konca školského roka 2019/20 v súvislosti s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami, zverejnenom na stránke mesta.
Bližšie informácie k organizácii vyučovania v súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie
nákazy COVID-19 sú zverejnené na stránke ZUŠ.
Rodič sa môže informovať aj telefonicky na čísle: 045 6921089, 0903803581

DETSKÉ IHRISKÁ
Vypracovať prevádzkové poriadky pre detské ihriská a jedno multifunkčné ihrisko na sídlisku
Drieňová. Zabezpečiť všetko potrebné pre ich otvorenie. Otvoriť od 08.06.2020. Zodpovedný
Ing. Marko. Dohodnuté vykonanie dezinfekcie a hygienických opatrení.
4. 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

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
Dňa 02.06.2020

Por.
č.

Titul, meno a priezvisko

1.

Mgr. Nadežda Babiaková

2.

Ing. Marián Zimmermann

3.

Ing. Ivana Ondrejmišková

4.

Martin Kminiak

5.

RNDr. Pavel Bačík

6.

Ing. Rastislav Marko

7.

Ján Petrík

Funkcia
primátorka mesta
zástupca primátorky
prednostka MsÚ
Zástupca náčelníka
MsP
Riaditeľ BS s.r.o.
ved. odd. KŠaMK
Odd. SVaVS

Podpis

