
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 20.05. 2020  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 20.05.2020  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  č. 

OLP/3992/2020 zo dňa 15.5.2020 a OLP /4084/2020 zo dňa 19.5.2020 a opatrenia 

Ústredného krízového štábu SR, ktorým sa zároveň ruší opatrenie zo dňa 29.4. 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  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 5 metrov, osôb nežijúcich v spoločnej  

      domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzdialenosť od iných osôb je minimálne 5  

      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.   Vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája  2020      

      boli zavedené nové opatrenia pre epidémiu ochorenia  COVID-19: 
 
 PREVÁDZKY, SLUŽBY 

 Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov. 

 Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo 

svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 

štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. 

 Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za 

dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. 

Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00. 

 Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie 

náušníc, piercing, permanentný make-up. 

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


 Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov 

ZOO a botanických záhrad. 

 Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym 

počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné 

organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených. 

 Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie 

športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní 

a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené. 

 Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený 

nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách 

a drogériách . 

 

RÚŠKA 
 Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch. 

 V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo 

spoločnej domácnosti. 

 

HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA) 
 Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom 

nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do 

Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, 

že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné 

vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník 

policajného zboru. 

 

ŠKOLY, ŠKÔLKY 
 Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu 

pripadne najviac 15 detí. 

 Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, 

pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.  

 Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.  

 Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť 

rozhodnúť nechať deti naďalej doma. 

  Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.      

 

4. Riaditeľ OOPZ v Banskej Štiavnici informoval KŠM  o stave v karanténnom centre, kde   

    je umiestnených 30 repatriantov a kontrole  nových podmienok nosenia rúšok na  

    verejnosti. 

 

5. Náčelník MsPo informoval o činnosti MsPo a kontrole plnenia opatrení.  

    Informoval o čistení, dezinfekcii  v rámci mesta, kontrole dodržiavania hygienického  

    režimu prevádzkovateľov letných terás a nosení rúšok na verejnosti.  

 

6. Krízový štáb sa dohodol na ďalšej distribúcií dezinfekčných prostriedkov pre potreby  

    MsÚ, MsPo, komunitného centra Šobov, TS, m.p., OOPZ. Požiadal zamestnancov  

    komunitného centra o dôsledné kontroly nosenia rúšok, upratovania a pravidelného  

    podávania informácií Krízovému štábu mesta.  

 

 

 



7. Krízový štáb upozornil aj naďalej zabezpečovať dezinfekciu priestoru domu smútku,  

    hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a tiež zabezpečenie dezinfekcie rúk pri  

    vchode do priestorov pohrebného obradu.  

 

8. Vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie Ing. Marko bol poverený  

    vypracovaním podmienok  otvorenia športových ihrísk od  31.5.2020, detských ihrísk  

    a spresnením  podmienok  otvorenia kina Akademik do 22.5.2020. 

 

9. Dňa 21.5. 2020 sú pozvaní na osobitné rokovanie k primátorke mesta riaditelia  

    materských  a základných škôl spolu s  PaedDr. V. Ebert za účelom otvárania MŠ 

    a 1.-5. ročníka ZŠ. 

 

10. 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 20.05.2020 

   

 

 

 

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   

 

   4.   PhDr. Peter Šemoda  

náčelník MsP   

 

 

   5.   RNDr. Pavel Bačík  
riaditeľ BS s.r.o.  

6. 
Ján Petrík odd. OVSaSV  

 

 

 


