
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica 

konaného dňa 01.04. 2020 

 

1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 01.04.2020  a preveril nasledovné 

skutočnosti, oboznámil sa s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva  SR a Vlády SR a prijal nasledovné opatrenia: 

A.   Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

a opatrenia Ústredného krízového štábu SR a to: 

 S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné 

prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:  

 

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 

výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,  

 

2. predajní drogérie,  

 

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,  

 

4. predajní novín a tlačovín,  

 

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,  

 

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,  

 

7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,  

 

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,  

 

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a 

donáškových služieb,  

 

10. práčovní a čistiarní odevov,  

 

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,  

 

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, 

  

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, 

  

14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,  

 

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,  

 

16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,  

 

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, 

dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,  



 

18. prevádzok kľúčových služieb,  

 

19. zberných dvorov,  

 

20. predajní metrového textilu a galantérie,  

 

21. predajní a servisov bicyklov,  

 

22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky 

nepresahuje 2000 m2,  

 

23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, 

ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.  

 

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu 

zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci.  

 

24. Kompletné znenie prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk 

 

 

B.  S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento 

zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky 

rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do 

prevádzky).  

 

 

C. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 

prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia 

nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a 

zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:  

- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad 

rúško, šál, šatka, atď.),  

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice,  

- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,  

- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,  

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie 

uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.  

 

 

http://www.korona.gov.sk/


D. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených 

v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 

12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.  

 

2. Kontrola plnenia opatrení Krízovým štábom mesta, kde bolo osobitne konštatované: 

 

OPATRENIA 

INFORMÁCIE PRE OBĆANOV: 

 

INTERNETOVÁ STRÁNKA MESTA  

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA MESTA  

ŠTIAVNICKÉ NOVINY 

SMS INFO KANÁL 

VIO TV 

MESTSKÝ ROZHLAS  

DISTRIBÚCIA LETÁKOV 

 

 

OCHRANNÉ POMOCKY:   

Krízový štáb mesta konštatoval, že celkovo bolo vydaných na území mesta Banská Štiavnica 

pre obyvateľov vekovej skupiny 50+, zamestnancom mesta, opatrovateľkám, zamestnancom 

Technických služieb, mestským policajtom, bezdomovcom a ľuďom marginalizovaných 

skupín viac ako 5000 ochranných rúšok. Ďalej boli telefonicky kontaktovaní obvodní lekári 

a primárka ODCH vo veci týkajúcej sa rúšok. Mestská polícia kontroluje nosenie rúšok na 

verejnosti. V tejto súvislosti upozorňuje občanov a v prípade, že im chýba rúško tak im rúško 

poskytne. Zároveň občania 50+ boli informovaní o možnosti nahlásiť na č. t. 159 v prípade, 

že im nebolo doručené rúško.  Distribúcia rúšok pre občanov bez domova zabezpečila  

Mestská polícia. V súvislosti s týmito obyvateľmi je možnosť ich prenocovania v nocľahárni 

zriadenej Mestom, kde sú zabezpečené aj hygienické potreby. 

Zároveň boli distribuované informačné letáky.        

Pre zamestnancov boli zabezpečené ochranné rukavice vrátene mestskej polície a zabezpečili 

sa  dezinfekčné prostriedky. Pripraviť rozpisy práce zamestnancov MsÚ na najbližšie 2 

týždne, s rozpisom kontaktov. Toto centralizovať na sekretariáte primátorky mesta 

a prednostky MsÚ. Zoznamy zamestnancov centralizované zabezpečené, dezinfekčné 

prostriedky zabezpečené. 

 

ROZVOZ LIEKOV A POTRAVÍN, OVOCIA, ZELENINY: 

Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad dohodol  so súkromným dodávateľom rozvoz potravín 

a drogérie a so zástupcami S.O.V.I., o zabezpečenie dovozu liekov občanom, ktorí sú chorí 

a odkázaní na sociálnu službu a nemajú blízku osobu pre poskytnutie tejto služby. Zároveň 

primátorka mesta udelila výnimku na poskytnutie takejto služby osamelej matke s dieťaťom, 

ktorí sú chorí alebo v karanténe a sú odkázaní na takúto pomoc.  

Takisto sa Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad dohodol s prevádzkou Potravín Pod hríbom 

o možnosti bezplatného rozvozu potravín pre dôchodcov a osamelej matky s dieťaťom. 

Telefónne čísla na uvedené potreby je potrebné zverejňovať a zapojiť do toho aj sms 

infokanál, stránku mesta, VIO-TV a ďalšie.  



Tento systém zásobovania potravinami, liekmi, drogériou postačuje. 

Na krízovom štábe bola vznesená požiadavka predajcov na trhovisku o možnosť predaja 

jarnej zeleniny. Uvedená požiadavka bola akceptovaná. Avšak operatívne bude zabezpečené 

označenie trhoviska, ako priestor kde je tak, ako na iných priestranstvách povinnosť nosiť 

rúško a predajcovia sú povinní mať aj rukavice. Tiež je potrebné dodržiavať odstup ľudí pri 

stánkoch.  

 

KARANTÉNNE CENTRUM  

Na základe informácií z médií kontaktovala primátorka mesta telefonicky predsedu BB SK 

Ing. Jána Luntera a informovala sa, či sú pravdivé informácie zriadenia krízového centra 

v zariadení Strednej odbornej školy služieb a lesníctva na ulici Kysihýbelská a tiež, prečo 

zástupcov mesta o uvedenom zámere nikto neinformoval predom. Predseda BBSK informáciu 

potvrdil. Primátorka mesta ho písomne požiadala o oficiálnu tlačovú správu a informácie pre 

zverejnenie v Štiavnických novinách. Na stránke mesta ako aj facebookovej stránke bola 

zverejnená informácia zaslaná BBSK. Okrem toho primátorka mesta zaslala predsedovi 

BBSK aj písomnú požiadavku s konkrétnymi otázkami. Zo strany predsedu BBSK bolo 

prisľúbené, že uvedené otázky budú zodpovedané v termíne do pondelka 23.03.2020. 

Uvedená informácia bola preverená, do dňa 24.03.2020 odpovede zaslané neboli, preto sa 

primátorka s predsedom BBSK opätovne skontaktuje a požiada ho o tieto informácie. Dňa 25. 

03.2020 primátorka mesta odbržala od predsedu BBSK  Jána Luntera list, s ktorého obsahom 

oboznámila krízový štáb.  

LOKALITA ŠOBOV:  

Bola zabezpečená distribúcia rúšok občanov nad 50 rokov. Distribúcia letákov pre všetkých 

občanov uvedenej lokality. V spolupráci s komunitným centrom, kde boli zabezpečené 

dezinfekčné prostriedky, bol vyhotovený zoznam občanov, bývajúcich  v jednotlivých 

bytovkách, ktorý sa budú striedať na službách upratovania spoločných priestorov. Kontrolu 

budú vykonávať zamestnanci komunitného centa. Nespoluprácu a nedodržiavanie hygieny 

budú títo nahlasovať ďalej Mestskej polícii. 

Kontrolu vykonala Mestská polícia, nedostatky neboli zistené. Naďalej upozorňujú na nutnosť 

nosenia rúšok a dodržiavania hygieny. 

 

MESTSKÁ A ŠTÁTNA POLÍCIA 

Riaditeľ OO PZ v Banskej Štiavnici informuje krízový štáb o situácii na území mesta 

o zabezpečovaní úloh a spolupráci s mestskou políciou na úseku kontroly verejného poriadku 

a dodržiavania opatrení v súvislosti s koronavírusom neboli zaznamenané žiadne porušenia 

opatrení vo väčšom rozsahu, ľudia akceptujú opatrenia, ktoré sú prijímané a snažia sa ich 

dodržiavať. 

Náčelník mestskej polície priebežne informuje o vykonanej kontrole uzatvorenia prevádzok 

a vykonanej kontrole v ubytovacích zariadeniach. Ďalej informoval že okrem bežného výkonu 

služby zabezpečujú podľa pokynov ÚKŠ a MKŠ úlohy a to: zvýšené kontroly pri nemocnici, 

kontroly na pošte najmä dodržiavanie rozostupov, kontroly nosenia rúšok na uliciach, 



kontroly dodržiavania otváracích hodín, tých prevádzok, ktoré majú povolenie byť otvorené, 

kontrola občanov bez domova a ich zdržiavania sa pri obchodoch s potravinami, kontrola 

MRK v lokalite Šobov, na ulici Budovateľská, pred Slovenskou poštou  a ďalšie kontroly 

podľa jednotlivých usmernení.  

Ďalej mestská polícia vykonáva kontrolu nariadenia týkajúceho sa činnosti taxislužby na 

území mesta vzhľadom k tomu, že sa zakazuje preprava osôb taxislužbou. 

Naďalej upozorňujú občanov na nutnosť nosenia rúšok a dodržiavanie hygieny. 

BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o. : 

Zabezpečenie šitia ochranných rúšok, pomoc s ich distribúciou.  

Kontrola kotolní a zabezpečenie personálu. Kontrola vykurovania a zníženie temperovania, 

resp. odstavenie kúrenia v nevyužívaných priestoroch napr. kino. 

Bola vykonaná kontrola objektov, ktoré sú v správe Bytovej správy, s.r.o., nedostatky zistené 

neboli. Občanov upozorňujú na nutnosť nosenia rúšok a dodržiavanie hygieny.   

 

TECHNICKÉ SLUŽBY, m. p.: 

Krízový štáb mesta opätovne preveril situáciu a zaoberal sa zabezpečením ochrany zdravia 

v súvislosti s vyhlásenou situáciu v mestskom podniku Technické služby, m.p., vybavenosť 

pracovníkov ochrannými rúškami a rukavicami a aktuálne prijaté opatrenia týkajúce sa 

činnosti na úseku odpadového hospodárstva a čistenia mesta.  Opätovne boli doplnené 

ochranné rúška pre zamestnancov TS m.p. Riaditeľ TS m.p. bol požiadaný o pravidelné 

informovanie stavu v odpadovom hospodárstve, o nepretržité zabezpečenie vývozu 

komunálneho odpadu v súlade s harmonogramom. Tiež o zabezpečenie prevádzky Zberného 

dvora v krízovom režime a o informácie o možnosti využitia zberného dvora v obmedzenom 

režime pre potreby občanov mesta. Dňom 30.3.2020 povoľuje otvorenie Zberného dvora od 

9.00 hod do 12.00 hod. za dodržania predpisov Úradu verejného zdravotníctva. 

Ďalej mu uložil Krízový štáb zabezpečiť a pripraviť návrh zálohy funkčnosti Technických 

služieb, m.p. s rozpisom pracovníkov, aby bola zachovaná funkčnosť činnosti na úseku zvozu 

komunálneho odpadu a čistenia mesta vrátane záložných pracovníkov. Mesto poskytlo 

ďalších 100 ks rúšok pre zamestnancov TS, m.p. ako rezervu do zálohy. 

Zberný dvor má otvorenú prevádzku a dodržuje predpisy Úradu verejného zdravotníctva. 

 

POTVRDENÉ PRÍPADY NÁKAZY V BANSKEJ ŠTIAVNICI  

V nadväznosti na aktualitu zverejnenú na stránke Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva SR zo dňa 19.03.2020, týkajúcu sa potvrdeného prípadu ochorenia muža z 

Banskej Štiavnice. Uvedená informácia je pravdivá, ide o muža s trvalým pobytom v Banskej 

Štiavnici, ktorý však sa na území nášho mesta v súčasnosti nezdržiava, čo je informácia 

poskytnutá Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V každej podobnej situácii je 

potrebné zachovať kľud, nakoľko sa to môže týkať každého jedného z nás a dôsledne 

dodržiavať pokyny stanovené v nariadení a všetky odporúčania Úradu verejného 

zdravotníctva. 



 

 

OSTATNÉ ÚLOHY: 

Oddelenie RRaMV pripraví zoznam všetkých prevádzok potravín a drogérií na území mesta, 

spolu s otváracími hodinami a kontaktmi a tieto bude priebežne aktualizovať. Zároveň 

pripraví zoznam obvodných lekárov v Banskej Štiavnici s telefónnym číslom, čo následne 

bude zverejnené na stránke mesta a v Štiavnických novinách a doplní tento zoznam 

o zariadenia, ktoré boli opatrením ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020 doplnené. 

Autobusové zástavky sú opatrené  piktogramom a upozornením na povinnosť nosiť rúško. 

V rámci zmluvy s VIO TV poskytnúť priestor na vysielanie omše. Čas vysielania dohodnúť 

s predstaviteľmi cirkvi. Táto úloha je splnená. V týždni veľkonočných sviatkov sa uskutoční 

vysielanie vo VIO TV. 

Vypracovať systém pravidelnej dezinfekcie postrekom verejných priestranstiev a čakární 

autobusových spojov najmä pred funkčnými obchodnými prevádzkami, najmä potravín, mäsa 

a zeleniny. 

Dňa 31.3. Krízový štáb riešil dezinfekciu verejných priestranstiev s tým, že tento týždeň sa 

opätovne uskutoční dezinfekcia autobusových zastávok, verejných priestranstiev, pred 

bytovkami na Križovatke, Ul. 1. mája, Ul. Budovateľskej, Ul. Mierová, Ul. Budovateľská, 

Šobov a sídlisku Drieňová. Dezinfekcia bude vykonávaná firmou, ktorá tiež postupne bude 

vykonávať aj dezinfekciu ulíc mesta.  

 

AUTOBUSOVÉ SPOJE: 

Spoločnosť SAD, a.s. požiadaná o pripravenie informácie o aktuálnych spojoch a cestovných 

poriadkoch. 

Mestská polícia skontrolovala autobusové zástavky, či sú opatrené piktogramom 

a upozornením na povinnosť nosiť rúško, nedostatky neboli zistené. 

Krízový štáb prerokoval Informácie o mimoriadnej zmene CP v autobusovej doprave platnej  

od 2.4.2020. V nadväznosti na mnohé opatrenia prijaté na Slovensku sa zavádza až do 

odvolania režim „Sobota Plus“, v ktorom budú dopravné služby na prímestských 

autobusových linkách zo strany dopravcu poskytované v núdzovom režime vychádzajúcom 

zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s úpravami o vybrané spoje premávajúce 

v pracovné dni, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a do nemocníc. Podrobný 

rozpis cestovných poriadkov bude poskytnutý okamžite ako bude zo strany dopravcu SAD, 

a.s., Zvolen upravený a skompletizovaný. Aktualizovaný cestovný poriadok bude zverejnený 

na stránke mesta. 

 

 



ŠKOLSTVO:   

PaedDr. Viera Ebert bola prizvaná na krízový štáb na deň 24.03.2020 v nadväznosti na 

informácie a usmernenia v oblasti školstva. Predškolské zariadenia, školy a školské 

zariadenia, zostávajú naďalej uzavreté až do odvolania. Posúva sa termín zápisov do 

základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla od 15. – 30. apríla, ale bez 

osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30.apríla 

do 31.mája. 

- na krízovom štábe dňa 25.03.2020 boli prerokované vplyvy prijatých opatrení na 

zamestnancov materských škôl, základných škôl a školských zariadení, centier voľného času 

a ďalších. Bolo dohodnuté, že riaditelia týchto zariadení budú prizvaní na krízový štáb, tak 

aby boli dodržané všetky hygienické podmienky a situácii v školstve sa budeme zaoberať 

samostatne.  

 - PaedDr. Viera Ebert bola požiadaná o zabezpečenie informácií o možnostiach Pedagogicko 

– psychologickej poradne v prípade potreby kontaktov a pod. 

Krízový štáb sa oboznámil s informáciou  ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

o pripravovanej možnosti rozhodnúť o otvorení školských jedální za podmienok určených 

hlavným hygienikom, avšak do dnešného dňa oficiálne podmienky hlavného hygienika neboli 

zverejnené.   

Úlohy v tejto oblasti sa v súčasnosti plnia.  

ZDRAVOTNÍCTVO 

Primátorka mesta sa priebežne informuje o súčasnom stave v zdravotníctve a pripravenosti 

nemocnice na súčasnú krízovú situáciu. 

OKRESNÝ ÚRAD 

Mesto Banská Štiavnica sa priebežne telefonicky informuje o možnostiach pomoci Okresným 

úradom, či už vo forme finančnej náhrady, resp. úhrady niektorých pomôcok, resp. inej 

pomoci.  

KULTÚRNE, ŠPORTOVÉ A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

Od 24.03.2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania všetkých športových, kultúrnych 

a spoločenských podujatí až do odvolania. 

Zákaz ostáva v platnosti. 

INÉ 

Mestu Banská Štiavnica bol doručený list od p. Petra Dudáka a skautov z Banskej Štiavnice. 

V liste skauti prejavili záujem a ochotu vykonať akúkoľvek činnosť a pomoc pokiaľ bude 

potrebná zo strany skautov. Do budúcnosti je možné využiť túto pomoc v počte 10 ľudí.  

Všetky doteraz prijaté opatrenia ostávajú v platnosti. 



Vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich 

blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia vzhľadom na vážnosť situácie a tak nám 

spoločne pomohli zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Najdôležitejšou obranou je 

dodržiavanie dôslednej hygieny, používanie ochranných pomôcok a všetkých prijatých 

opatrení.  

Ďalej zdôrazňujeme, že cieľom  opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, je 

ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podľa § 57 

ods. 33 písm. a) zákona i. 355/2007 Z. 2., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona i.35512007 Z. z. vo vy5ke 

do 20.000 eur. 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona i. 35512007 Z. 2., za ktorý príslušný 

regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona 

č.35512007 Z. z. vo výške do 1659 eur. 

 

Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. 

z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 

znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu 

zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom 

(uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020). 

 

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, 

ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto 

opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok 

poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.  

Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov 

medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných 

oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu 

prenosného ochorenia COVID-19.  

 

Dňa 1.4.2020 Krízový štáb prerokoval aktualizované Usmernenie hlavného hygienika 

Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom 

SARS-CoV-2  zo dňa 30.3.2020.  


