
Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 08.02.2021  

 

 

  
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 sa od pondelka  8. februára 2021 predĺžil núdzový stav o ďalších 40 dní 

na základe uznesenia Vlády SR č. 78 z 5.2. 2021. Od. 8.2. 2021 platí COVID automat. 

Jednotlivé okresy sú rozdelené do 4. stupňov a podľa vývoja situácie budú zaraďované 

do jednotlivých stupňov podľa aktuálnej rizikovosti. 

  
Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19: 

– štvrtý stupeň varovania: okres Partizánske, okres Šaľa, okres Zlaté Moravce, okres Revúca, okres 

Rožňava, okres Bánovce nad Bebravou, okres Hlohovec, okres Trnava, okres Žiar nad Hronom 

  

– tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Prievidza, okres Bratislava I.-

V., okres Malacky, okres Pezinok, okres Senec, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres 

Galanta, okres Humenné, okres Medzilaborce, okres Snina, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres 

Košice okolie, okres Levice, okres Martin, okres Michalovce, okres Sobrance, okres Nitra, okres Nové 

Zámky, okres Levoča, okres Poprad, okres Ilava, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres 

Senica, okres Gelnica, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Myjava, 

okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Vranov nad Topľou, okres Banská Štiavnica, 

okres Žarnovica, okres Bytča, okres Detva, okres Krupina, okres Zvolen 

  

– druhý stupeň varovania: okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres 

Námestovo, okres Tvrdošín, okres Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok, okres Lučenec, okres 

Poltár, okres Turčianske Teplice, okres Kežmarok, okres Prešov, okres Sabinov, okres Rimavská 

Sobota, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Trenčín, okres Svidník, okres 

Žilina 

  

– prvý stupeň varovania: Veľký Krtíš; 

 

 

2.   Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 08.02.2021  a  prerokoval   prijaté   

      opatrenia Vlády SR,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež  

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

 

3. Krízový štáb konštatoval, že sa v mesta Banská Štiavnica uskutočnilo testovanie 

COVID-19 v termíne od 6.2.-7.2.2021. Primátorka mesta informovala, že v meste bolo 

otestovaných 1449 osôb, z toho 15 osôb  bolo s pozitívnym výsledkom.   

 

4. Krízový štáb sa dohodol na zakúpení a distribúcii rúšok FFP2 pre seniorov vekovej 

kategórie 65 nad v počte 2 kusy/osobu pre občanov mesta. Informácie budú po 

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


naskladnení zverejnené v ŠN a na stránke mesta. S distribúciou bude pomáhať 

oddelenie KŠaMK. 

 

5. Zasadnutie KŠM sa konalo za účasti riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, ktorí odsúhlasili od zajtra 9.2. 2021 nástup žiakov I. stupňa do škôl.  

Základné školy a aj materské školy sa budú riadiť podľa Covid semafóra.  

 

6. Mestská polícia a OO PZ v Banskej Štiavnici bude 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.  

 
Uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/ 

- Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako sedem dní, sa na 

Slovensku nebude vyžadovať od pondelka 8.  februára, ale až od stredy 10. februára.  

- V regióne v lepšej fáze periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 

dní. Sedemdňová periodicita platí pre tých, čo cestujú do zamestnania MHD, regionálnym autobusom 

či vlakom. 

- Od 8. februára sa môžu otvoriť  materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky 

stredných škôl a odborných učilíšť. V čiernych regiónoch sa školy neotvoria, v bordových regionálny 

hygienik zhodnotí, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Rodičia sa môžu zároveň 

slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní. 

- Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené 

budú aj cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať 

testom s negatívnym výsledkom. 

 

Režim na hraniciach: 

Účinnosť vyhlášky: 8. február 2021 od 06:00 

Prehľad najdôležitejších zmien: 

- Po príchode z rizikových krajín bude po novom nutné absolvovať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú 

izoláciu. Osoba bude po novom testovaná RT-PCR metódou nie na piaty, ale na ôsmy deň po 

príchode.  

- K predĺženiu domácej izolácie a stanoveniu neskoršieho dňa testovania sme pristúpili na základe 

odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré vyhodnocovali riziká spojené s novými 

mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, 

v ktorých sa rozšírili. Aby sa tlmil počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí, je potrebné sprísňovať 

opatrenia na zníženie rizika prenosu infekcie. K predĺženiu domácej izolácie a stanoveniu neskoršieho 

dňa testovania sme pristúpili na základe odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré 

vyhodnocovali riziká spojené s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu 

epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Aby sa tlmil počet ochorení, 

hospitalizácií a úmrtí, je potrebné sprísňovať opatrenia na zníženie rizika prenosu infekcie. 

Ako to bude v praxi vyzerať: 

    • Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko 

a Švajčiarsko a nepreukážu sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným mimo územia SR nie starším 

ako 72 hodín, v prípade ČR a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín, 

musia ísť do domácej izolácie. Osoba bude najskôr na ôsmy deň testovaná, v prípade obdržania 

negatívneho výsledku testu sa izolácia končí. V prípade, že sa osoba testovania nezúčastnila a má 

bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po 14 dňoch. Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, 

izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. 

    • Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny, musia ísť do domácej 

izolácie a najskôr na ôsmy deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončujú izoláciu iba 

obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani jej predísť 

https://rokovania.gov.sk/


predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19. Deti do 10 rokov nemusia byť otestované, 

izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. 

Vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri 

vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.  

Okrem zmien v trvaní izolácie a termíne testovania zostávajú všetky ostatné ustanovenia v platnosti 

tak, ako doteraz. 

Izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov 

Účinnosť vyhlášky: 8. február 2021 

Prehľad najdôležitejších zmien: 

    • Štrnásťdňová izolácia s RT-PCR testovaním najskôr na ôsmy deň sa bude uplatňovať aj v prípade 

úzkych kontaktov pozitívne testovaných osôb. Štrnásť dní sa začína počítať od posledného kontaktu 

s pozitívnou osobou. Táto lehota platí aj v prípade, že výsledok vášho testu je negatívny, a to 

z dôvodu, že sa u osôb ešte môžu prejaviť klinické príznaky. Štrnásťdňovú izoláciu je potrebné 

dodržať aj v prípade, že osoby sú bezpríznakové a bez testovania. Ak sa u nich klinické príznaky 

prejavia, o termíne ukončenia karantény rozhoduje ošetrujúci lekár.  

    • Povinnosť karantény sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali 

COVID-19, avšak len v prípade, že sa u nich nevyskytnú príznaky ochorenia. 

Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny. 

Poznámka: Izolácia osoby pozitívnej na ochorenie alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na ochorenie, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa 

doterajších predpisov. 

  

Prevádzky a hromadné podujatia: 

Účinnosť vyhlášky: 8. február 2021 

Prehľad najdôležitejších zmien: 

    • Otvorené môžu byť aj záhradkárstva či opravovne šatstva, avšak za prísnych protiepidemických 

opatrení, ktoré sú stanovené pre prevádzky 

    • V prípade povolených športových podujatí, ktoré trvajú viac ako štyri dni, sa ustanovujú 

podmienky takzvanej bubliny, ktorú treba dodržiavať. Všetci účastníci vrátane osôb zabezpečujúcich 

priebeh podujatia (nie je povolená účasť obecenstva), musia mať pri nástupe negatívny výsledok RT-

PCR testu nie starší ako 24 hodín. Opustiť priestor počas konania podujatia budú môcť iba vtedy, ak 

budú mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín. Počas 

podujatia sa nikto z takzvanej bubliny nesmie dostať do kontaktu s osobami mimo nej. Takéto 

podujatie treba nahlásiť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom miestne príslušnému regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva. Regionálny úrad môže na základe epidemiologickej situácie nariadiť aj 

ďalšie, prísnejšie opatrenia pre takéto podujatie. Vo vyhláške sa bližšie špecifikujú aj hygienické 

pravidlá pre organizátorov takýchto podujatí. 

    • Povoľuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby za účelom zabezpečenia týchto podujatí. 

Prevádzky môžu poskytovať služby výhradne pre tieto podujatia, nie pre širokú verejnosť. Ide 

napríklad o štadión, halu alebo plaváreň. 

Naďalej platia aj ďalšie výnimky, otvorené môžu byť: 

 

• Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára 

• Prevádzky verejného stravovania, pričom môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so 

sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. 

• Predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády 

SR č. 77 z 2021 

• Drogérie 

http://korona.gov.sk/ehranica


• Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania 

zraku 

• Predajne novín a tlačovín 

• Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie 

• Výdajné miesta pre tovar zakúpený na diaľku, kde je možno tovar prevziať, vrátiť, či reklamovať, 

zásielkový predaj, balíkomaty, či balíkoboxy 

• Predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy a odťahové služby 

• Autoservisy a servisy bicyklov 

• Prevádzky telekomunikačných operátorov 

• Pošty, banky, poisťovne a leasingové služby 

• Práčovne a čistiarne odevov 

• Čerpacie stanice 

• Pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá 

• Služby technickej a emisnej kontroly 

• Servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky 

• Taxi služby: pasažieri môžu sedieť iba na zadných sedadlách a najviac dvaja v jednom rade 

• Advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, 

rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia 

• Kľúčové služby 

• Zberné dvory 

• Obchodné domy – pri dodržaní doterajších podmienok, pričom otvorené môžu byť iba vyššie 

uvedené prevádzky, na ktoré sa vzťahuje výnimka. 

• Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania. 

  

Režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť 

prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich 

prevádzok, pričom stanovuje výnimky z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb. 

    • Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, 

vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem 

domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie. 

    • Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť 

oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. 

Prevádzkovateľom sa od 8. februára 2021 nariaďuje zakázať vstup osôb do ich prevádzok, avšak 

s určitými výnimkami: 

    • Základnou výnimkou vstupu do prevádzok je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-

PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní. 

    • Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo v závislosti od určitej životnej 

situácie) ostávajú totožné s predchádzajúcou vyhláškou. 

Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými 

výnimkami. Táto povinnosť platí pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od 

stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU. 

    • Zamestnanci škôl a školských zariadení na území celej SR sa pri vstupe do priestorov 

zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na 

COVID-19 nie starším ako sedem dní. Uvedené platiť od 8. feburára 2021. 

    • Zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV podľa COVID automatu sa pri vstupe do 

priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo 

antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní. Uvedené platiť od 10. feburára 2021. 

    • Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov 

zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na 

COVID-19 nie starším ako 14 dní. Uvedené platiť od 15. feburára 2021. 

    • Zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov 

zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na 

COVID-19 nie starším ako 21 dní. Uvedené platiť od 15. feburára 2021. 



    • Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo v závislosti od určitej životnej 

situácie) ostávajú totožné s predchádzajúcou vyhláškou. 

Rúška: 

- do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a na 

verejnosti exteriéroch 
- nie sú povinné pri výkone športu v exteriéri 

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

domácnosti, 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 majú osoby so závažnými poruchami autistického spektra,  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 

 

 

 

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 
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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. PhDr. Peter Šemoda 
Náčelník MsP   

 

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

 

   5.  Ján Petrík  Odd. SVaVS  

   6. Mgr. Ján Maruniak Riaditeľ ZŠ J. Horáka  

   7. Mgr. Ján Kružlic Riaditeľ ZŠ J. Kollára  

   8. PaedDr. Viera Ebert  Školský úrad  

 

 

 


