Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 02.03.2021

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. KŠM sa oboznámil sa s aktuálnou situáciou COVID-19 v meste Banská Štiavnica
a v okrese Banská Štiavnica.
Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do
21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových
variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21.
marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu,
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Opatrenia prijala vláda na nedeľnom online
rokovaní a vzišli z trojdňových (23.-25.2.) rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov.
2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 02.03.2021 a prerokoval prijaté
opatrenia Vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež
kompletné znenie prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
3. Zasadnutie KŠM sa konalo za účasti riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Základné školy a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B.Štiavnica
vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii v rámci dokumentu COVID
AUTOMAT a po konzultácii s RÚVZ v Žiari nad Hronom pokračujú vo výchove a
vzdelávaní aj v týždni od 1. do 5.marca 2021 v nezmenenom režime, to znamená
prezenčné vyučovanie v škole pre žiakov I.stupňa a žiakov II.stupňa v skupinkách
5+1. Naďalej fungujú školské kluby detí a školské jedálne.
Percentuálny podiel žiakov na prezenčnom vyučovaní v ZŠ od 1.marca 2021
predstavuje cca 75-80 %. Zaočkovanosť pedagogických zamestnancov ZŠ J.Horáka a
ZŠ J.Kollára predstavuje cca 80%. Momentálne prebieha aj vakcinácia
nepedagogických zamestnancov škôl.
Materské školy pokračujú v obvyklom režime v celodennej prevádzkovej dobe.
Ďalšie informácie pre rodičov poskytneme po oficiálnom usmernení ministerstvom
školstva.
4. Mestská polícia a OO PZ v Banskej Štiavnici bude okrem bežného výkonu služby aj
zvýšené kontroly nosenia rúšok na uliciach, dodržiavanie rozostupov a ďalšie kontroly
v súvislosti s opatreniami COVID-19 v záujme ochrany zdravia obyvateľov.

Uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/

- od stredy 3. marca do 19. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania od 20.00
do 1.00 h nasledujúceho dňa len s výnimkou cesty do práce a na nevyhnutné lekárske
ošetrenie,
- od stredy 3. marca do 19. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádza od 5.00 do 20.00
h. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
- od 3. marca je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v
prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v
prípade Košíc sa za okres považuje územie Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a
Košice okolie,
-od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej doprave,
-od 8. marca už nebudú môcť pozitívne testované osoby chodiť do obchodu či vychádzať z
domu na rôzne účely, navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň,
-od 15. marca bude povinný respirátor vo všetkých interiéroch
Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na
uplatnenie výnimky na cestu:
- do zamestnania,
- pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,
- do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne,
knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta
zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre
príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi,
servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,
- na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad
verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
- na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných
obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
- dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej
školy od 5.00 h do 20.00 h
- žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich
sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
- na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním
zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
- osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania
alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do
20.00 h,
- osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je
daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II. alebo III.
stupňa varovania. Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15
rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou
vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne
postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,
- študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo,

študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3.
ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho
programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného
výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.
Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:
- v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej
maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase
od 5.00 do 20.00 h,
- do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej
zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
- na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,
- v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi
povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
- na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie
COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00
do 20.00 h,
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť
odkázaný a na cestu späť,
- so psom alebo mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, cestu na účel
starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej
starostlivosti a cestu späť,
- dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku od 5.00 do 20.00 h,
- rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo
veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej
starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a
cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s
dieťaťom a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a
cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby,
ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo
diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu
dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného
kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom
spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,
- na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom
konaní a na cestu späť,
- na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do 20.00 h,
- osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a
cestu späť od 5.00 do 20.00 h.
Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali opatrenia ÚVZ, správne nosenie rúšok (prekryté
ústa aj nosové dierky), dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí a pravidelné umývanie či
dezinfekciu rúk. Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou
skupinou. V prípadoch podozrenia nechoďte za svojím ošetrujúcim lekárom osobne

bez ohlásenia. Vopred lekára telefonicky kontaktujte a informujte o svojom zdravotnom stave
vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup
diagnostiky ochorenia a liečby.
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. Viac informácií z rôznych
oblastí nájdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/

Mgr. Nadežda Babiaková
predseda krízového štábu mesta
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