
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 18.11. 2020  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

1. KŠM sa oboznámil sa s aktuálnou situáciou COVID-19 v meste Banská Štiavnica    

           a v okrese Banská Štiavnica. 

 

2.        Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 18.11.2020  a preveril nasledovné  

skutočnosti, prerokovali sa  prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu SR, opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva  SR a Vlády SR. Kompletné znenie prijatých opatrení 

nájdete na stránke www.korona.gov.sk. 

 

NOVÉ OPATRENIA OD 16.NOVEMBRA 2020 

Na Slovensku naďalej platí núdzový stav, od 15. novembra bol predĺžený na ďalších 45 

dní. Zakazuje sa zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej 

domácnosti. 

Od 16. novembra 2020 vstupujú do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a 

organizácie hromadných podujatí. 
 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_1

6_2020.pdf 

REŽIM NA HRANICIACH: 

Prehľad najdôležitejších zmien: 

 

•  V zozname menej rizikových krajín sa nachádzajú už len Austrália, Čína, Fínsko, 

Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan. 
Vypadli z neho Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán 

 

Pri návrate z rizikových krajín EÚ:  
 

1. možnosť -  Je povinný zostať v domácej izolácii aj s členmi spoločnej domácnosti a 

zaregistrovať sa na webe https://korona.gov.sk/ehranica/. Najskôr na piaty deň absolvovať test 

na Covid-19, alebo ak nemá žiadne príznaky ochorenia, môže domácu izoláciu ukončiť po 10 

dňoch aj bez testu  

2. možnosť - preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie 

http://www.korona.gov.sk/
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf
https://korona.gov.sk/ehranica/


starším ako 72 hodín 

 

Pri návrate z rizikových krajín mimo EÚ:  
 

- domáca izolácia s členmi spoločnej domácnosti, registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica 

a najskôr na piaty deň test na COVID-19 

 

VÝNIMKY: Na MZ SR je možné požiadať o výnimku pri vycestovaní v prípade neodkladnej 

diagnostiky alebo liečby, či pre osoby zabezpečujúce chod kritickej zdravotníckej 

infraštruktúry:  

 

https://www.health.gov.sk/?covid-19-vynimky-informacia 

 

- ďalšie výnimky udeľujú jednotlivé ministerstvá  

 

•  Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok 

bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, 

tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.) 

 

•  Ruší sa antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou 

 

Informácia k pendlerom: Od pondelka 16.  novembra pre nich platia pravidlá ako doteraz, to 

znamená, že  pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia 

mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR. 

 

Ako bude vyzerať režim na hraniciach: Obrázok opisuje postup po príchode na územie SR z 

červených krajín EÚ a z červených krajín mimo EÚ (viď v prílohe). Podrobne rozpísané je to 

vo vyhláške.  

 

 

PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA  
 

Prehľad najdôležitejších zmien: 

 

•  Otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých 

predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa 

ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových; povolené budú len predstavenia 

so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade 

alebo šachovnicovo; zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál; organizátor musí pred 

začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu 

ako 37,2°C 

 

•  Otvárajú sa aj fitnesscentrá, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, personál 

musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. 

Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových. 

 

•  Povoľuje sa aj prevádzka umelých kúpalísk (plavární), taktiež pri limite 6 zákazníkov v 

jednom okamihu, povinnosti častejšieho čistenia a dezinfekcie; pitné fontánky musia byť 

https://www.health.gov.sk/?covid-19-vynimky-informacia


mimo prevádzky, vyhláška podrobnejšie stanovuje aj kritériá pre úpravu vody. Zároveň platí 

podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových 

Krízový štáb mesta Banská Štiavnica rozhodol, že Kúpele – plaváreň, Mládežnícka 10, 

Banská Štiavnica budú vzhľadom na obmedzenie počtu osôb do 1.12. 2020 zatvorené.  

 

 

•  K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová 

liga; povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier 

pod záštitou ministerstva školstva; všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú 

musieť konať bez divákov 

 

•  Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v 

každom druhom rade, resp. šachovnicovo 

 

RÚŠKA:   
 

- od 15. októbra do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch 

hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta 
- nebudú povinné pri výkone športu v exteriéri 

- nebudú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej 

domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov 

- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané 

- výnimku z nosenia rúšok budú mať žiaci  so stredným a ťažkým mentálnym alebo 

sluchovým postihnutím  

- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši 

- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a 

účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami 

 

 

PREVÁDZKY:   

Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 

vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne 

sa im však odporúča využiť vyhradený čas 

 

OBCHODY a PREVÁDZKY 

 

- vstup len s prekrytým nosom a ústami  

- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice 

- odstupy medzi osobami v radoch musia byť 2 metre 

- počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 

metrov štvorcových predajnej plochy, toto sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode 

dospelej osoby 

- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch 



 

Obchodné domy  

- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami  

- do priestorov umožniť vstup iba osobe s teplotou do 37 °Celzia 

- prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu predávať pokrmy a nápoje 

len zabalené, zákaz konzumácie v priestoroch obchodného domu 

 

Prevádzky verejného stravovania: 

- môžu byť otvorené najviac do 22. hodiny (s výnimkou donáškových služieb a výdaja cez 

okienko) 

- zákazníci nemôžu  konzumovať jedlo a nápoje v interiéri, nápoje a pokrmy môžu 

predávať zabalené so sebou, naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať na terasách  

- vstup do prevádzky len s rúškom 

- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi 

- dezinfekcia stolov a stoličiek 

- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke 

- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia 

každú hodinu 

 

Taxislužby: 
  

- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka  

- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle 

- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania 

- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov 

 

Starostlivosť o ľudské telo: 

- zamestnanci musia mať rúško 

- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu 

- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško 

- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško 

 

Autoškoly: 

- inštruktor a účastník musia mať rúško 

- dezinfekcia vozidiel a trenažérov 

- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)  

Školstvo: 

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára  v 

zmysle usmernenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s  

Metodickým usmernením Štátneho pedagogického ústavu Bratislava,  vydáva nasledovné 

usmernenie: 

 

Žiakom  5.-9. ročníka uvedených základných škôl, ktorí pochádzajú so sociálne 

znevýhodneného prostredia, žiakom  rodín v hmotnej núdzi, žiakom bez možnosti prístupu k 



dištančnému vzdelávaniu bude umožnené od štvrtka , 19.novembra 2020  prezenčné 

vzdelávanie v ich domovských školách. 

 

1.  Riaditeľstvá škôl oslovia zákonných zástupcov  dotknutých žiakov  a  poskytnú im 

informácie ohľadne obsahu a organizácii vzdelávania ich detí v čase prezenčného 

vzdelávania 

 

2.  Riaditeľstvá škôl personálne zabezpečia výučbu  týchto žiakov  úpravou rozvrhov 

učiteľov tak, aby im  mohli poskytovať prezenčné vzdelávanie  v škole. 

 

3. Riaditeľstvá škôl zapoja do prezenčného vyučovania týchto žiakov aj asistentov 

učiteľa 

 

4. Prezenčné vzdelávanie týchto žiakov sa bude realizovať  4 hodiny denne a to 2 dni v 

týždni nasledovne: 

 

ZŠ Jozefa Horáka:   utorok, štvrtok 

ZŠ Jozefa Kollára:   utorok, piatok 

 

5. Školské jedálne poskytnú školské stravovanie  tým žiakom 5.-9. ročníkov, ktorí sa 

budú zúčastňovať prezenčného vyučovania v školách  . 

 

Zhrnutie pravidiel  zabezpečenia  vyučovania v ZŠ  od 19.novembra 2020 

 

Žiaci 1.-4. ročníka: 
-prezenčné vyučovanie vo svojich triedach domovskej školy, s obvyklým počtom žiakov 

Žiaci 5.-9. ročníka: 

- dištančné vzdelávanie z domu 

- prezenčné vyučovanie 2 x týždenne po 4 hodiny v malých,maximálne  6 členných skupinách 

vrátane učiteľa -   ale len žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia , rodín v hmotnej núdzi 

a bez možnosti prístupu k dištančnému vzdelávaniu (podľa zoznamu škôl) 

Žiaci s nariadenou karanténou to zn.pozitívne testovaní, alebo s úzkym kontaktom na 

pozitívne testovaných) – sa vzdelávajú dištančnou formou z domu 

Stravovanie v školských jedálňach: 

- žiaci 1.-4.ročníkov 

- žiaci 5.-9.ročníkov, ktorí sa vzdelávajú 2x týždenne prezenčne v škole 

 

 

  4. Naďalej platia opatrenia v rámci mesta Banská Štiavnica: 

      ●    denné sledovanie vývoja situácie 

 dezinfekcia autobusových zastávok, domu smútku, obradnej siene  

 dezinfekcia zberného dvora, dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a kuka nádob 

 dezinfekcia verejných priestranstiev 

 dezinfekcia - TS, m.p.,  

 dezinfekcia komunitného centra (vstup s rúškami, používanie dezinfekcie) 

 režim Mestského úradu 

(vstup s rúškami, používanie dezinfekcie rúk pri vstupných dverách,  

úradné hodiny pre klientov sú nasledovné:  

pondelok, streda : 8:00 – 10:00 hod./13:00 – 15:00 hod.  

utorok, štvrtok: neúradný deň zatvorený objekt 



piatok: 8:00 – 10:00 hod.  

občanom odporúčame prednostne využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu 

 uzatvorené kluby dôchodcov 

 uzatvorené Mestské kúpele – plaváreň 

 uzatvorené Kino Akademik 

 uzatvorená Mestská knižnica 

 vzhľadom k veľkosti obradnej siene v budove Radnice kapacita pri obrade uzavretia 

manželstva 8 ľudia, zabezpečenie dezinfekcie obradnej  miestnosti a časový odstup 

medzi jednotlivými sobášmi  

 vzhľadom k veľkosti domu smútku kapacita pri obrade 15 ľudí, zabezpečenie 

dezinfekcie obradnej  miestnosti a časový odstup medzi jednotlivými obradmi 

 vzhľadom na situáciu sa nebudú konať obrady uvítania do života, prijatia jubilantov 

 povinnosť denne niekoľko krát vykonávať dezinfekciu kľučiek, zábradlí a mimo hodín 

kedy je úrad otvorený povinnosť uzatvoriť objekt 

 kontrola ochranných a dezinfekčných pomôcok v súvislosti s ochranou zdravia 

v nadväznosti na COVID19: Mesto – Mestský úrad Banská Štiavnica, Mestská polícia, 

Technické služby, m.p., Banská Štiavnica. 
 

Žiadame obyvateľov, aby  rešpektovali opatrenia ÚVZ, správne nosenie rúšok (prekryté ústa 

aj nosové dierky), dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí a pravidelné umývanie či 

dezinfekciu rúk. Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou 

skupinou. V prípadoch podozrenia nechoďte za svojím ošetrujúcim lekárom osobne 

bez ohlásenia. Vopred lekára telefonicky kontaktujte a informujte o svojom zdravotnom stave 

vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup 

diagnostiky ochorenia a liečby.  

    
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.  Viac  informácií z rôznych oblastí nájdete na 

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/ 

 

          

Mgr. Nadežda Babiaková 

                                                                                                  predseda krízového  štábu mesta 
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MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
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KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 
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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  

   7. 
Mgr. Slavomír Líškaj Riaditeľ OOPZ 

Banská Štiavnica  
 

 

   9. 
Ing. Miloš Filjač Riaditeľ TS, m.p.  

 


