Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 18.9. 2020
PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 18.9.2020 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.
Prehľad opatrení platných
od 18.septembra 2020 :
Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia
COVID-19 – majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo
zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom
období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie
spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so
zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Najväčší potenciál pre šírenie nového
koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v
relatívne tesných podmienkach.
Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 18. septembra 2020:

Všetkým osobám sa zakazuje súčinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra
2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch
verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál,
šatka, a to s výnimkou: detí do 3 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického
spektra, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb, žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo
sluchovým postihnutím, žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok,
jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri
materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre
výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, detí pri stupujúcich k
prvému svätému prijímaniu, účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe
programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a
priestoroch umelých kúpalísk, účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane
personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnancov, vykonávajúcich
prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení
minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. Súčasne sa
odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím
horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo
výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej

domácnosti menšia ako 2 metre.
Opatrenie k novej povinnosti pre zamestnávateľov platné od 1. septembra:
S účinnosťou od 01. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom podľa § 48
ods. 4 písm. c) a e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje
nasledovné: prevádzkovateľ musí pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od
pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom
obdobnom pomere (napr. SZČO)požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať
izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o
prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, vyplývajúcej tejto osobe z
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 v znení
neskorších opatrení. Pokiaľ sa táto osoba nie je schopná uvedeným preukázať, je
prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov
pracoviska alebo prevádzky.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné
od 18. septembra 2020:
Do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.
355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: vstup a pobyt v prevádzke (vo
vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu
nápojov a pokrmov, pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, 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, potravinárske predajne, prevádzky zariadení
spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným
predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a
účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného
sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej
praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, odporúča sa, aby počet
zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10
m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na
deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre;
v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi
zariadení určenými pre zákazníkov.
Od 18. septembra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej,
zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach
verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou
svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že podujatie patrí do
tejto výnimky, musí vedieť organizátor preukázať.
Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach
verejného stravovania.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: vykonávať
dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi(vrátane úchopových častí
stoličiek a kresiel),-ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné
zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ
SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, obsluhujúci
personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu
rúk, príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, hygienické zariadenia prevádzky
musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu
hygienických zariadení každú hodinu.
Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného
obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné
povinnosti:
vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s
prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), pri vchode do kostola
alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice, odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do
vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby,
ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného
ochorenia, pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie
ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, dezinfikovať použité bohoslužobné a iné
predmety, pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí
rozdávateľ dezinfikovať ruky.
Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu
rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň
je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami
ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr.
predsedajúci liturgii), odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné
nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú
obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov,
hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa
ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:
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, zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej
samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp.
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, zabezpečiť nosenie ochranných rúšok
osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, ak sa u osoby prejavia
príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou,
následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk;
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých

kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a
všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média,
myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),odporúča sa cestujúcim sedieť na zadných sedadlách, odporúčame zabezpečiť vhodné
oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku
aerosólu medzi týmito priestormi, vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po
každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú
súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti
výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe
programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, odporúča sa obmedziť
predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,
pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala. Hygienické zariadenia prevádzky
musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu
hygienických zariadení každú hodinu.
Karanténne opatrenia platné od 1. septembra:
Všetkým osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie a zároveň
nenavštívili krajinu , ktorá nie je členom Európskej únie sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10.
dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr
v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej
vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej
diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s
ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak.
Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné
ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej
domácnosti.
Všetkým osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom
Európskej únie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie
COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.
Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s
ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné
podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v
špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u
ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej
izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 09.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou sú

povinné sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru
Slovenskej republiky registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Občania tretích
krajín (krajín mimo Európskej únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území
Slovenskej republiky byť schopní sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii
príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.
Všetkým osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto
skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území
Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie
podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
V zozname menej rizikových krajín sa od 1. septembra 2020 nachádzajú: Austrália, Cyprus,
Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná
Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko.
Všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname (riziková krajina), sa
nariaďuje, aby sa telefonicky alebo elektronicky prihlásili na miestne príslušný regionálny
úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s
pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.
Jednou z ciest elektronického prihlásenia je vyplnenie formuláru na stránke
https://korona.gov.sk/ehranica/. Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne
číslo, miesto plánovanej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný
RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.
Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR
testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa musia
podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Počas domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Ak ste v posledných 14 dňoch navštívili rizikovú krajinu, ktorá je členom EÚ, domáca
izolácia sa môže skončiť dovŕšením 10. dňa aj bez negatívneho výsledku testovania na
ochorenie COVID-19, avšak len vtedy, ak sa počas izolácie neobjavili príznaky respiračného
ochorenia. V prípade rizikových krajín, ktoré nie sú členom EÚ, táto možnosť neplatí.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred
prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a
preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní
štátnych hraníc SR. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR. Občania tretích
krajín (krajín mimo Európskej únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území SR
byť schopní sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného
zboru SR.
Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej
leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné
registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou
preukázať.

2. 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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