
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 4.1.2021  

 

 

  
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 4.1.2021  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. 

 

Na Slovensku platí od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. prísny zákaz vychádzania 

na základe uznesenia Vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020.  Obmedzenie končí 

uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:  

1. 

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa 

rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na 

výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná 

formou home office a cestu späť,  

2. 

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup 

alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, 

drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, 

zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, 

novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu 

motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od 

miesta bydliska a cestu späť,  

3. 

cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových 

obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,  

4. 

cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania 

blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,  

5. 

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej 

držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,  

6. 

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového 

miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie COVID-19 a cestu späť,  

7. 

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť, 

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


8. 

cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť 

odkázaný a cestu späť,  

9. 

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom 

starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,  

10. 

cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 

804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od 

začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná 

cesta do inej domácnosti,  

11. 

cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu 

späť,  

12. 

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť  

13. 

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s 

dieťaťom a cestu späť,  

14. 

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali 

len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu 

C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,  

15. 

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím 

súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej 

osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode 

rodičov,  

16. 

cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,  

17. 

cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia, 

18. 

cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a 

cestu spať,  

19. 

osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a 

sociálnej pomoci 

 

Uskutočnila sa osobitná porada s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica.  

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka, Ul.P.Dobšinského 17,  ZŠ Jozefa 

Kollára, Ul.L.Svobodu 40, Základnej umeleckej školy Nám.sv.Trojice č.4, Centra voľného 

času, Ul.L.Svobodu40, oznamuje rodičom žiakov uvedených škôl a školských zariadení,   že 

na základe rozhodnutia Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu  SR, Pandemickej komisie vlády SR, a v súlade s COVID 

AUTOMATOM vydaným Ministerstvom zdravotníctvaSR 



budú základné školy, centrum voľného času a základná umelecká škola v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica    

do 24. januára 2021 zatvorené 

 

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou – z domu. 

 

Výnimku  z dištančného vyučovania na prezenčné (v škole ) budú mať od 11.januára 2021 len 

žiaci, ktorých rodičia patria do „kritickej infraštruktúry“ napr. : zdravotný 

pracovník,policajt,vojak,hasič ( ďalej v zákone č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) 

 

Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na základe usmernenia  

Ministerstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 3.januára 2021  budú svoje služby 

poskytovať  v obvyklom režime, to znamená, že MŠ Ul.1.mája č.4, MŠ Bratská 9, MŠ 

Mierová č.2 budú od pondelka – 11. januára 2021 otvorené. Rodič po nástupe dieťaťa do MŠ 

po prázdninách podpíše čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa 

prichádza ( nie je potrebné potvrdenie od lekára). 

Do 11.januára 2021 bude otvorená len MŠ Ul.1.mája č.4. 

V prípade ďalšieho vyhodnotenia epidemiologickej situácie, možností a podmienok 

prevádzkovania materských škôl budú rodičia o prevádzke materských škôl informovaní.  

Upozorňujeme rodičov, že v súvislosti s momentálnou epidemiologickou situáciou nie je 

možné deti umiestňovať do inej, ako domovskej materskej školy. 

 

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 

 

 

 

 

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


MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

                                                                                              

PREZENČNÁ  LISTINA 

zo zasadnutia 

KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

  

Dňa 4.1.2021 

   

 

 

 

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.  

10. 
Ing. Jaromír Piliar Ved. OO a VSaSV  

 

 

 


