
    Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 18.11.2021  

 

 

 

 

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 15.11.2021  v čiernej farbe, t.j. 3. stupeň ohrozenia.  

 

2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 18.11.2021  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.  

 

5.    Riaditeľ TS m.p. bol požiadaný o  zvýšenú pozornosť na úseku zabezpečenia  čistenia   

       mesta a verejných priestranstiev a tiež o pravidelný vývoz komunálneho odpadu vrátane  

       odstránenia odpadu z  odpadkových  košov. Zároveň bol požiadaný o zabezpečenie  

       postupnej dezinfekcie zberných nádob.   

 

6.    Krízový štáb mesta poveril p. J. Petríka zakúpiť 500 ks samovyšetrovacích testov pre    

       potreby zamestnávateľa Mesto Banská Štiavnica. 

 

Podpísanie vládnej novely súvisiacej s treťou vlnou pandémie 

 

 

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v nedeľu 14.11. 2021 zákon súvisiaci s 

protipandemickými opatreniami. Ten minulý týždeň v skrátenom konaní schválila Národná 

rada SR. 

Zákon okrem iného upravuje povinnosti prevádzkovateľov, ako aj zamestnávateľov, ktorí 

budú môcť kontrolovať, či sú zákazníci a zamestnanci očkovaní proti ochoreniu COVID-19, 

či ho prekonali alebo sú otestovaní. 

http://www.korona.gov.sk/
https://www.webnoviny.sk/osobnosti/zuzana-caputova/
https://www.webnoviny.sk/firmy-institucie/narodna-rada-sr/
https://www.webnoviny.sk/firmy-institucie/narodna-rada-sr/


Uzavretie prevádzky 

Prevádzkovatelia budú musieť vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti a odmietnuť vstup 

do prevádzkových priestorov zariadení alebo na hromadné podujatie osobám, ktoré odmietnu 

svoju totožnosť preukázať. 

Bude môcť požiadať o súčinnosť policajný zbor, pričom príslušník policajného zboru bude 

môcť vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, o prekonaní 

ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu, a to práve v súvislosti s využitím 

oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste. 

Zamestnávateľ zabezpečí bezplatné testovanie 

Novela Zákonníka práce zase v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa 

skontrolovať zamestnanca. Ak sa potvrdením nepreukáže, zamestnávateľ ho nemusí vpustiť 

na pracovisko. Bude mu však musieť umožniť splnenie povinnosti aj iným spôsobom, a to 

bezplatným testovaním, ktoré zabezpečí zamestnávateľ. 

Až vtedy, ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako 

prekážku v práci na strane zamestnanca, t. j. zamestnávateľ nebude povinný zamestnancovi 

prideľovať prácu, a to bez náhrady mzdy. 

Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní 

dovolenky. Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh skupiny koaličných poslancov, 

ktorým sa toto opatrenie časovo obmedzilo do 30. apríla 2022. 

Úprava štátnej služby 

V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa má upraviť aj štátna služba v osobitných 

predpisoch. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zase upraví situácia, v ktorej je 

zamestnanec od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia 

karanténny. 

Nebude sa na neho vzťahovať prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické 

nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Novela zákona o priestupkoch má tiež upraviť nové skutkové podstaty priestupkov, napríklad 

takú, ktorej cieľom je postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a 

prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. 

Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje 

COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Po novom bude možné 

udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom 

alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupky spáchané počas mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1500 eur, v blokovom 

konaní do 700 eur. 

 

 

https://www.webnoviny.sk/firmy-institucie/policajny-zbor-sr/


PRAVIDLÁ PRE ČIERNY OKRES, 3 STUPEŇ OHROZENIA PLATNÉ  

od  15.11.2021: 

Prekrytie tváre: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri 

Hromadné podujatia: LEN pre kompletne zaočkovaných -  maximálne 100 osôb, povinný 

zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení 

OTP: Zakázané 

Základ: Zakázané 

Svadby, kary, oslavy v prevádzkach verejného stravovania:  Zakázané 

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a podobne): Kompletne zaočkovaní: Podľa hromadných 

podujatí 

OTP: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov 

Základ: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov 

Bohoslužby: 
Kompletne zaočkovaní: Maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych 

protiepidemických opatrení 

OTP: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov 

Základ: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov 

Wellness, akvapark, kúpele (nie zo zdravotnej indikácie): 
Zakázané 

Umelé vodné plochy, bazény a plavárne: 

kompletne zaočkovaní: Maximálne 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automat 

OTP: Zakázané 

Základ: Zakázané 

Obchody: 
OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy 

Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy 

obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov  

Služby: 
OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy 

Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25m2 predajnej plochy 

obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov 

Reštaurácie: 
Kompletne zaočkovaní: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

OTP: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

Základ: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

Ubytovacie zariadenia: 
Kompletne zaočkovaní: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti 

s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru 

OTP: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom 



povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru 

Základ: Zakázané 

Taxi: 
Maximálne dvaja klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné 

vetranie, dezinfekcia po každom klientovi 

 

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 respirátorov/ 

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://automat.gov.sk/banska-stiavnica
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 18.11.2021 

   

 

 

 

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 MsPo   

 

 

   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  

 

 

 

 


