
    Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 15.6.2021  

 

PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

PROGRAM : 

 

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

a v okrese Banská Štiavnica. Okres Banská Štiavnica v COVID AUTOMATE sa dostal 

do I. stupňa varovania – ružová  farba. 

 

2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 14.06.2021  a  prerokoval   prijaté  

opatrenia Vlády SR,  Ministerstva vnútra SR, platné opatrenia pre región Banská 

Štiavnica 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.    

 

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

závislosti od stupňa varovania.  

 

 

 

Platné opatrenia pre región Banská Štiavnica od 14.6.2021:  

  Rúško a respirátor FFP2 

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

  hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v  

  exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m 

Obmedzenie pohybu 

  Pohyb nie je obmedzený 

  Práca 

  Odporúčaný home-office 

 

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


  Pobyt v prírode (v okrese) 

  Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu 

  Pobyt v prírode (mimo okresu) 

  Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený 

  Školy 

  Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziá, VŠ s obmedzenou   

  kapacitou 

  Múzeá, galérie a výstavné siene 

  Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb na hromadných      

  prehliadkach 

  Knižnice 

  Výdaj a vrátenie kníh je povolené "cez okienko". Spoločné čítanie kníh je povolené s     

  maximálnym počtom 6 účastníkov 

  Obchody, služby a nákupné centrá 

  Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky,  

  sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov 

  Reštaurácie 

  Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj "cez okienko" a terasy s 2 m rozostupmi  

  medzi stolmi 

  Ubytovacie zariadenia 

  Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie a wellnes podľa  

  príslušných odporúčaní 

  Taxi 

  Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok 

 



  Fitness 

  Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 15 osôb alebo 25 m2 na   

  osobu 

  Wellness, aquapark a kúpele 

  Povolené s dodržaním podmienky min. 15 m2 na osobu s max. počtom 10 osôb 

  Bazény a plavárne 

  Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb.   

  Organizované skupiny podľa športového automatu 

  Profesionálny šport 

  Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok 

  Hromadné podujatia 

  Hromadné podujatia sú povolené do 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri 

  Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) 

  Obrady sú povolené s dodržaním podmienky 1 osoba na 15m2 s výnimkou pohrebov 

  Oslavy / večierky / svadby / kary 

  Povolené s dodržaním podmienky max. 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri s  

  povinným zoznamom účastníkov 

  Očkovanie 

  Očkovanie je prístupné pre osoby nad 12 rokov 

  Návštevy v nemocniciach a v ZSS 

  Návštevy v obmedzenom režime  

  Konzumácia alkoholu na verejnosti 

  Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná 

 

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

Platné opatrenia okres Banská Štiavnica :  https://automat.gov.sk/banska-stiavnica 

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


MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

                                                                                              

PREZENČNÁ  LISTINA 

zo zasadnutia 

KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

  

dňa 15.6.2021 

   

 

 

 

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.  PhDr. Peter Šemoda 

Náčelník  MsP   

 

 

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

 

   6.  
Ján Petrík  Odd. SVaVS  

 

 

 

 


