
    Mesto Banská Štiavnica  
ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

zo dňa 11.1.2022  

 

PRÍTOMNÍ :   podľa prezenčnej listiny   

 

PROGRAM : 

 

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

a v okrese Banská Štiavnica. Pre okres Banská Štiavnica  platí od 10.1. 2022  lockdown.   

 

2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 11.1.2022  a  prerokoval   prijaté  opatrenia 

Vlády SR, Uznesenie vlády SR č. 2 z 10.1. 2022,  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. V súvislosti so začiatkom vyučovania v novom kalendárnom roku 2022 sa krízového   

       štábu zúčastnili  riaditelia škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti    

       Mesta Banská Štiavnica. 

  Riaditelia základných a materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného     

  času informovali o opatreniach  na udržanie bezpečnosti prostredia v školách a   

  školských zariadeniach v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19 v súvislosti s   

  prezenčnou výchovou a vzdelávaním v školách a v čase záujmovej mimoškolskej   

  činnosti.  

  Školy sa riadia  podľa pokynov ministerstva školstva  - Školský semafor - verzia 1,6,  

  pričom sa  budú akceptovať priebežne aktualizované nariadenia  ministerstva a  

  regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

  Po zhodnotení momentálnej situácie, väčšina žiakov v pondelok, 10.januára 2022  

  nastúpila na prezenčné vyučovanie v školách. Zamestnanci škôl sú zaočkovaní cca na  

  80%. Rodičia sú naďalej povinní preukazovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  

  prostredia, z ktorého dieťa a žiak do školy prichádza. Všetci žiaci  sú povinní nosiť   

  počas  pobytu v škole respirátory, výnimku majú len deti v materských školách.  

  Základné školy budú naďalej poskytovať svojim žiakom aj samotestovacie sady na    

  zisťovanie príznakov  COVID-19. 

 

6.    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.   

 

 

 

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


Aktuálne opatrenia pre región Banská Štiavnica  platné od 10.1.2022:  
 

Rúško a respirátor FFP2 

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než   

2 m 

 

Obmedzenie pohybu 

OTP režim v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov. 

  Vzdelávanie a kultúra 

Školy 

  Prezenčná forma výučby pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak. 

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice 

  Povolené individuálne prehliadky len pre protokol OP v maximálnej kapacite 1   

  návštevník na 15 m2. 

 Obchody a služby 

Obchody, služby a nákupné centrá 

   Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly 

Základ: 

 len esenciálne obchody a služby 

 maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu 

OP: 

 maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu 

 rovnaké opatrenia platia aj pre deti do 2 rokov, alebo deti od 2 do 12 rokov 

Esenciálne prevádzky a služby sú: 



 prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na 

základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného 

predpisu 

 prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovištom, vydávajúce 

pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom 

donáškovej služby 

 predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín 

 predajne drogérie 

 lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane 

vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne 

 predajne novín a tlačovín 

 predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie 

 výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na 

diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať 

 zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku 

 výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných 

prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných 

obdobných technických zariadení 

 predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby 

 prevádzky telekomunikačných operátorov 

 prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových 

služieb 

 práčovne a čistiarne odevov 

 čerpacie stanice pohonných hmôt a palív 

 pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória 

 služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na 

vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné 

vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru 

 prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení 

 taxislužby pri dodržaní podmienok 

 advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, 

rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia 

 prevádzky kľúčových služieb 

 zberné dvory 

 služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania 

 prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce 

alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania na účel 

návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup 

iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali 

ochorenie COVID-19 

 prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so 

zdravotným postihnutím 

 závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne 

 obchodné domy 

 prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu 

 predajne domácich a záhradkárskych potrieb 

 nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, 

potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a 

výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba 



  Reštaurácie 

  Povolené len pre protokol OP s dodržaním podmienok 

Podmienky pre prevádzky: 

 maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia 

 konzumácia pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť 

kontrolovaný rozostup osôb 

 obsadenie jedného stola najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti 

 zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi 

 

 Ubytovacie zariadenia 

Povolené len pre protokol OP s dodržaním podmienok 

Podmienky pre ubytovanie sú: 

 negatívny výsledok testu na COVID-19 

 maximálna kapacita 75% 

 spoločné ubytovanie len pre členov jednej domácnosti 

 wellness len pre ubytovaných 

Taxi 

Povolené s dodržaním podmienok max. 2 klientov na zadných sedadlách, nosenia 

respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi 

  Šport a voľný čas 

 

Fitness 

Povolené len pre protokol OP s dodržaním max. 30 osôb alebo 15 m2 na osobu 

Lanové dráhy 

Povolené len pre protokol OP s dodržaním podmienok. 

Podmienky pre lanové dráhy sú: 

 otvorené vleky 

 kabínkové lanovky maximálne 25% kapacity 

 povinné vetranie a dezinfekcia po každej jazde 

 



Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) 

Zatvorené všetky prevádzky wellness s výnimkou prevádzok, ktoré sú súčasťou 

ubytovacích zariadení 

Bazény a plavárne 

Bazény a plavárne sú zatvorené 

 

Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov 

Účasť divákov na športovom podujatí je zakázaná 

 

  Oslavy a podujatia 

Hromadné podujatia 

Hromadné podujatia sú zakázané s výnimkami 

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú: 

 Hromadné podujatia len v súvislosti s výkonom práce v režime OP do 10 osôb 

 Bohoslužby - len individuálna pastoračná činnosť 

 Sobášne obrady a obrady krstu - maximálne 6 osôb 

 Pohrebné obrady - bez kapacitných obmedzení 

 Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona 

 Voľby 

 Profesionálne športové súťaže - bez divákov 

 Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport 

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia: 

 vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu 

 umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o 

respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška 

 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia 

 povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi 

pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam 

uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť 

 zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov 

 často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, 

kľučiek, podláh v interiéri a predmetov 

 hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami 

 zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo 

spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP 

v režime OP a pod. 



Bohoslužby 

Povolené len pre protokol OP s dodržaním max. 30 osôb alebo 15 m2 na osobu 

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) 

Povolený pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst (od 5:00 do 20:00), 

maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov 

 

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania 

      Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané 

Vstup do zamestnania 

Vstup do zamestnania iba v režime OTP - plne očkovaní, testovaní a po prekonaní 

COVID-19 (platnosť testu 7 dní), na cestu do zamestnania je potrebné potvrdenie od 

zamestnávateľa 

Návštevy v nemocniciach, ZSS, väzniciach a iných pobytových zariadeniach 

            Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa pre plne očkovaných, testovaných a   

            po prekonaní COVID-19 
 

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 11.1.2022 

   

 

 

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 

Zást. náčel. 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. Mgr. Ján Maruniak 
Riaditeľ ZŠ 

J. Horáka 
 

   9. Mgr. Ján Kružlic 
Riaditeľ ZŠ 

J. . Kollára 
 

 10. PaedDr. Viera Ebert 
Školský úrad  

 11. Mgr. Irena Chovanová 
Riaditeľka ZUŠ  

 12. Mgr. Janka Machilová 
Riaditeľka CVČ  

 13. Mgr. Alexandra Bóková 
Riaditeľka MŠ, 

1. mája 
 

 14. Janka Trilcová 
Riaditeľka MŠ, 

Mierová 
 

 15. Mgr. Andrea Konôpková 
Zást. riad. MŠ 

Bratská 
 

 16.  
Ján Petrík  Odd. SVaVS  

 

 

 


