
    Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 4.6.2021  

 

PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

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

a v okrese Banská Štiavnica. Po rozhovore primátorky mesta s regionálnou riaditeľkou 

MUDr. E. Striežovou – RÚVZ Žiar nad Hronom a aktuálnou situáciou v okrese  aj 

naďalej ostáva okres Banská Štiavnica v COVID AUTOMATE s červenej farbe. 

 

2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 04.06.2021  a  prerokoval   prijaté  

opatrenia Vlády SR,  Ministerstva vnútra SR a tiež kompletné znenie prijatých  opatrení, 

ktoré nájdete na stránke www.korona.gov.sk.   

 

3. Naďalej sa bude pokračovať v testovaní v dvoch odberných testovacích miestach na 

území mesta, okrem MOM Červeného kríža, ktoré testovanie ukončilo.    

 

4. Mestská polícia a OO PZ v Banskej Štiavnici bude naďalej okrem bežného výkonu 

služby  vykonávať aj kontroly v súvislosti s opatreniami COVID-19 v záujme ochrany  

zdravia obyvateľov. 

 

5.   Predmetom rokovania bola aj informácia o zaočkovaní obyvateľov Banskej Štiavnice.   

      Percento zaočkovania v Banskej Štiavnici je veľmi nízke. 

 

6. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, v okresoch platia rôzne podmienky v 

závislosti od stupňa varovania.  

 

 

 

Aktuálny režim opatrení, ktorý platí pre červené okresy  
 

V sobotu 15. mája sa skončil núdzový stav a s ním aj zákaz vychádzania a zhromažďovania.. 

RÚŠKO / RESPIRÁTOR 

Povinné je nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej 

doprave aj vo všetkých interiéroch. Na verejnosti v exteriéroch je povinné rúško na 

vzdialenosť menšiu než 5 metrov. 

 

OBMEDZENIE POHYBU 

Pohyb nie je obmedzený. 

 

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


ŠKOLY 

Prezenčne sa vyučuje v materských a základných školách. Na stredných školách sa učia 

prezenčne len končiace ročníky a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Povolené sú 

školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného 

poradenstva. Centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy môžu fungovať 

prezenčne len individuálne. Na vysokých školách sa vyučuje dištančne. 

 

HROMADNÉ PODUJATIA 

Hromadné podujatia sú povolené do 10 osôb. 

 

SVADBA / KAR / OSLAVA / VEČIEROK 

Svadby, kary, oslavy a večierky sú zakázané. 

 

KONZUMÁCIA ALKOHOLU NA VEREJNOSTI 

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná. 

 

OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, a pod.) 

Obrady sú povolené pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15 metrov štvorcových, alebo max. 

10 osôb. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí. 

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

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


 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

                                                                                              

PREZENČNÁ  LISTINA 

zo zasadnutia 

KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

  

dňa 4.6.2021 

   

 

 

 

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.  Michal Kminiak 

Zástupca náčelníka  

MsP 
  

 

 

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

 

   6.  
Ján Petrík  Odd. SVaVS  

 

 

 

 


