
    Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 19.8.2021  

 

 

 

 

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 sa bude nachádzať v COVID 

AUTOMATE od pondelka 23.8.2021  v oranžovej farbe. 

 

2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 19.8.2021  a  prerokoval   prijaté  opatrenia 

Vlády SR,  Ministerstva vnútra SR, Úradu verejného zdravotníctva SR platné opatrenia 

pre región Banská Štiavnica a tiež kompletné znenie prijatých  opatrení, ktoré nájdete na 

stránke www.korona.gov.sk.   

 

3. 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. 

 

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

v závislosti od stupňa varovania.  

 

 

Aktuálne opatrenia pre región Banská Štiavnica  platné od 23.8.2021:  
 

Opatrenia pre oranžové okresy (ostražitosť): 

 Povinné nosenie rúška v interiéri, v exteriéri na hromadných podujatiach. 

 

 Hromadné podujatia sú povolené s obsadenosťou maximálne 25 % kapacity, 

respektíve do 250 ľudí, v exteriéri 50 %, do 500 ľudí. Kapacita na státie v interiéri je 

50 ľudí, v exteriéri 100 ľudí, tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na svadby, kary, krsty a 

iné oslavy, avšak s povinnosťou zoznamu účastníkov. 

 

 Otvorené sú aj  fitness centrá s maximálnou kapacitou 20 osôb, respektíve 15 m
2
 na 

osobu, wellness či aquaparky do 30 % obsadenosti. Je potrebné preukázať sa 

negatívnym testom. 

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


 

 Reštaurácie a podniky môžu mať otvorené vnútorné priestory, pri stole môže sedieť 

max. 4 osoby, respektíve osoby z jednej domácnosti, stoly musia byť v rozostupe 

najmenej 2 metre. Múzeá aj galérie môžu organizovať hromadné prehliadky s 

kapacitou 15 osôb, ubytovacie zariadenia s nutnosťou riadiť sa podľa vyššie 

uvedených kapacitných obmedzení v prípade wellness či aquaparkov. Bazény fungujú 

do naplnenia 30 % kapacít, povinné je preukázať sa negatívnym testom. Pre podniky 

je odporúčaný home office. 

 

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

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

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


 

 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

                                                                                              

PREZENČNÁ  LISTINA 

zo zasadnutia 

KRÍZOVÉHO  ŠTÁBU  MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

  

dňa 19.8.2021 

   

 

 

 

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. Mgr. Slavomír Líškaj 
Riaditeľ OO PZ  

   7. Ing. Miloslav Filjač 
Riaditeľ TS, m.p.  

   8.  
Ján Petrík  Odd. SVaVS  

 

 

 

 


