
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 23.04. 2020  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 23.04.2020  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 

a opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 20.4.2020, ktorým sa zároveň ruší 

opatrenie zo dňa 24.03.2020. 

      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. 

 

 

 

 

 

 

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


4. Primátorka mesta informovala o problémoch s pitnou vodou na Bankách. V tomto 

stave nie je možné zabezpečiť pitnú vodu prostredníctvom mobilnej cisterny. Nakoľko 

nie je možné zabezpečiť dôslednú a pravidelnú dezinfekciu proti šíreniu nákazy 

koronavírusu. Problémom sa budú ďalej zaoberať.  

 

 

5. Riaditeľ OOPZ Banská Štiavnica informoval, že výsledky testov odobratých 

v karanténnom centre boli s negatívnym výsledkom.  

 

6. Riaditeľ OOPZ Banská Štiavnica informoval o pozitívnych výsledkoch testov 

v Hodruši Hámroch. Primátorka mesta sa skontaktovala so starostom obce Hodruša 

Hámre z dôvodu poskytnutia informácií o týchto občanoch a ich možného kontaktu 

s obyvateľmi Šobova resp. iných častí mesta.  

 

7. Náčelník MsP informoval, že pomáhajú OOPZ pri hliadkovej činnosti pri karanténnom 

centre.    

 

8. 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.  

 

9. Krízový štáb bol informovaný o dezinfekčnom čistení kontajnerov v stojiskách TS 

m.p.  

 

10. Riaditeľ 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. 

 

11. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zobral na vedomie Príkaz Ministerstva 

zdravotníctva SR  - subjekt Svet zdravia, a.s. prevádzka Všeobecná nemocnica Banská 

Štiavnica a informáciu primátorky, ktorá v tejto veci kontaktovala MZ SR. 

     

12. 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 23.04.2020 

   

 

 

 

Por. 

č. 
Titul, meno a priezvisko Funkcia 

Podpis 

 1.  Mgr. Nadežda Babiaková 
primátorka mesta    

 2.  Ing. Marián Zimmermann 
zástupca primátorky    

 3.  Ing. Ivana Ondrejmišková 
prednostka MsÚ   

 

   5.   PhDr. Peter Šemoda  

náčelník MsP   

 

 

   6.  Mgr. Slavomír Líškaj 
Riaditeľ OOPZ BS  

7. 
Ján Petrík odd. OVSaSV  

 

 

 


