
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 8.1.2021  

 

 

  
PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

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

           a v okrese Banská Štiavnica. 

 

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.  

 

2.   Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 8.1.2021  a  prerokoval   prijaté opatrenia   

      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

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

 

 

 

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ MŠ Ul.1.mája č.4,   MŠ Ul. Bratská č.9, MŠ Ul. 

Mierová č.2 Banská Štiavnica na pracovnom stretnutí s primátorkou mesta a riaditeľkami 

uvedených materských škôl dňa 8.januára 2021, prijalo v súvislosti s momentálnou 

epidemiologickou situáciou a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR zo dňa 5.januára 2021 nasledovné usmernenie : 

 

- hore uvedené MŠ budú v čase od 11.januára 2021  do 18.januára 2021 poskytovať svoje   

  služby len deťom rodičov v kritickej infraštruktúre (ako  zdravotníctvo, doprava, energetika,  

  služby …) - a to podľa zoznamu povolaní zákonných zástupcov detí v jednotlivých MŠ 

  a MŠ budú poskytovať svoje služby aj deťom rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje  

  vykonávať ju z domácnosti ( podľa individuálneho posúdenia riaditeľstiev MŠ) 

- MŠ nebude poskytovať svoje služby v uvedenom termíne deťom rodičov, ktorí sú na MD,  

  alebo majú prikázanú prácu z domu 

- všetky ostatné prípady záujmu umiestnenia detí do MŠ v čase od 11. do 18.januára 2021 sa  

  budú posudzovať výlučne individuálne na úrovni riaditeľstiev jednotlivých MŠ v zmysle  

  ROZHODNUTIA  MŠVVaŠ SR a momentálnych priestorových, ako aj personálnych  

  možností MŠ 

- pred nástupom detí do MŠ po prázdninách – 11. januára 2021 podpíše rodič dieťaťa  

  potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza (nie lekárske  

  potvrdenie). 

 

Primátorka mesta, Mgr. Nadežda Babiaková, zabezpečí  Ag testovanie  zamestnancom 

materských škôl, ktorí oň prejavia záujem v MOM Banská Štiavnica. 

 

Podľa hore uvedeného rozhodnutia ministra školstva, budú MŠ od 18.januára pracovať v 

obvyklom režime, v prípade nových skutočností spojených s epidemiologickou situáciou budú 

rodičia a verejnosť včas informovaní. 

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


Mestská polícia a policajti OO PZ v Banskej Štiavnici budú naďalej vykonávať okrem 

bežného výkonu služby aj zvýšené kontroly nosenia rúšok na uliciach, dodržiavanie 

rozostupov a ďalšie kontroly v súvislosti s opatreniami COVID-19 v záujme ochrany zdravia 

obyvateľov.  

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 8.1.2021 

   

 

 

 

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.  

 

   

 

 

 


