
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 27.05. 2020  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 27.05.2020  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. 

 

KARANTÉNNE CENTRUM V BANSKEJ ŠTIAVNICI:  

Testovaných 90 repatriantov z toho 1 pozitívny prípad (muž, východné Slovensko). 

Upozornenie pre TS m.p. pri vyvážaní odpadu.  

 

ŠKOLY, ŠKÔLKY 

V zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo stretnutie 

s riaditeľkami materských škôl a riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica.  

Bolo dohodnuté, že zriaďovateľ v zmysle podkladov od riaditeľov škôl a školských zariadení 

otvorí od 01.06.2020 materské školy, základné školy – 1.-5. ročník a školské zariadenia. Tieto 

budú otvorené za dodržania všetkých podmienok, ktoré sú stanovené a budú premietnuté do 

Rozhodnutia o otvorení školy a školského zariadenia.  

K otvoreniu škôl a školských zariadení pristúpime v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších 

predpisov, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 

2020 a vzhľadom k priaznivým miestnym epidemiologickým podmienkam vývoja nákazy 

COVID-19 a v snahe znovuobnovenia návykov detí a žiakov k vzdelávaniu a ich 

socializačného prežívania v rovesníckych skupinách , ako aj z dôvodu zníženia zaťaženia 

zákonných zástupcov detí a umožneniu ich opätovného nástupu do práce, ale aj odbremeneniu 

časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických podmienok. 

Otvorenie však predpokladá prijatie a rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky bližšie informácie, 

podmienky budú zverejnené na stránke mesta a tiež na stránkach jednotlivých škôl a 

školských zariadení. Pokyny zriaďovateľa na: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5844-

pokyny-zriadovatela-pre.html 

 

Zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica požiadal Štátne hmotné rezervy o ochranné 

a dezinfekčné pomôcky v zmysle rozpisu požiadaviek riaditeľov jednotlivých zariadení. 

V dôsledku nedostatku ochranných pomôcok potrebných na otvorenie škôl a školských 

zariadení si toto zabezpečí zriaďovateľ spolu s jednotlivými školami a školskými 

zariadeniami.  

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5844-pokyny-zriadovatela-pre.html
http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5844-pokyny-zriadovatela-pre.html


 

DETSKÉ IHRISKÁ 

Vypracovať prevádzkové poriadky pre detské ihriská a jedno multifunkčné ihrisko na sídlisku 

Drieňová. Zabezpečiť všetko potrebné pre ich otvorenie. Otvoriť od 08.06.2020. Zodpovedný 

Ing. Marko.  

 

4. 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 27.05.2020 

   

 

 

 

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. SVaVS  

 

 


