
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 10.06. 2020  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 10.06.2020  a preveril nasledovné  

skutočnosti, oboznámil sa s novými  prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu 

SR, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva  SR a Vlády SR zo dňa 9.6.2020. 

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

 

2. Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristúpil UVZ 

k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu 

ochorenia COVID-19. 

 

Hranice 
Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 krajín, 

ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. 

Okrem doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa 

domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani 

na osoby prichádzajúce z krajín ako Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, 

Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, 

Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne 

posudzovať a prípadne aktualizovať. 

  

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia preukázali negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov. 

Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii. Príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v SR zmanažuje, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali 

test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí. 

Končí sa tak povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa. 

 

Od stredy 10. júna: 

 

Rúška 

Nosenie rúšok v exteriéri už nebude povinné, naďalej však ostáva odporúčané v prípade 

vzdialenosti bližšej ako 2 metre od iných osôb. 

V interiéri, ako napríklad v obchodoch či vozidlách MHD, ostávajú rúška naďalej povinné. 

Uvoľňujú sa však pravidlá pre pracoviská, kde rúška nebudú musieť nosiť napríklad 

spolupracovníci v jednej kancelárii, pričom však odporúčame dodržiavať dostatočný odstup 

aspoň dva metre. 

 

Hromadné podujatia 
Od stredy 10. júna 2020 sa maximálny počet účastníkov hromadného podujatia zvyšuje na 

500 osôb. 

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


S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) Zákona 355/2007 z. z.  všetkým 

fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje 

usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 

500 osôb. 

 

 

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení je 

zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa 

ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19. 

 

 

Obchody a služby 
Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu 1 osoba na 10 

metrov štvorcových, resp. odstup ľudí alebo stolov 2 metre; ÚVZ SR to však naďalej 

odporúča. 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich 

definitívnym znením bude verejnosť oboznámená. 

 

 

ŠKOLY, ŠKÔLKY 

Primátorka mesta  sa vyjadrila k postupu Mesta – ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení 

k ukončeniu platnosti niektorých epidemiologicko-hygienických obmedzení nariadených v 

školách v súvislosti s nákazou COVID-19, ako aj k  ďalšiemu otváraniu škôl a školských 

zariadení. 

Spoločný postup škôl pri ďalšej organizácii výchovy a vzdelávania , ako aj pri ukončení 

školského roka 2019/20 budú predmetom pracovného stretnutia primátorky a riaditeľov škôl v 

piatok, 12.júna 2020. 

 

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 10.06.2020 

   

 

 

 

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.  Martin Kminiak 

Zástupca náčelníka  

MsP 
  

 

 

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

 

  6.  Ing. Rastislav Marko  
ved. odd. KŠaMK  

  7. 
PaedDr. Viera Ebert Školský úrad  

   8.  
Ján Petrík  Odd. SVaVS  

 

 

 


