
Z á p i s 
zo zasadnutia Krízového štábu mesta Krupina, konané ho  

dňa 11. marca 2020 od 10.00 hod. v malej zasadacej mi estnosti Mestského 
úradu v Krupine 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Krízový štáb na svojom zasadnutí prijal nasledovné rozhodnutie, z ktorého 
vyplývajú jednotlivé opatrenia: 
 

1. V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3. 2020 je 
každá osoba, ktorá sa od 10.3.2020 vrátila z pobytu na území Čínskej ľudovej 
republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej 
republiky povinná nahlásiť túto skutočnosť svojmu obvodnému lekárovi, alebo 
pediatrovi a počas 14 dní zotrvať v izolácii v domácom prostredí spolu 
s osobami, s ktorými žije v spoločnej domácnosti. 
 
Termín: od 10.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: dotknuté osoby 
 

2. Riaditelia škôl a školských zariadení na území mesta Krupina zabezpečia 
ranný filter spojený s meraním telesnej teploty u detí a zamestnancov školy. 
Dieťa, alebo zamestnanec, ktorí neprejdú filtrom a budú vykazovať zvýšenú 
teplotu, kašeľ, či iné príznaky ochorenia sú povinní opustiť bezodkladne školu, 
deti budú vydané späť zákonným zástupcom. 
 
Termín: od 12.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: riaditelia škôl  
 

3. Rodičia detí, ktorí sa vrátili z krajín a oblastí s výskytom COVID – 19 
(predovšetkým Talianska republika, Rakúska republika, Česká republika a iné) 
sú povinní riaditeľovi školy, alebo školského zariadenia po ukončení izolácie 
predložiť  doklad o ukončení PN, alebo OČR, prípadne potvrdenie od 
obvodného lekára a pediatra o bezinfekčnosti.  
 
Termín: od 12.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: dotknutí rodi čia  
 

4. Riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečia dostatočný počet digitálnych 
teplomerov do každej triedy na ranné a obedňajšie meranie telesnej teploty.  

 
Termín: 12.3. 2020     Zodpovední: riaditelia škôl  

 
5. Základné školy a materské školy zrušia Deň otvorených dverí pred zápisom, 

rodičov budú informovať a svoju školu budú prezentovať prostredníctvom 
letákov v tlačenej a elektronickej podobe na webových stránkach škôl, 
prípadne prostredníctvom sociálnych sietí. Všetky školy a školské zariadenia 
obmedzia vstup rodičov a návštevníkov školy do priestorov škôl a školských 
zariadení, deti budú rodičom vydávané pri vstupe prostredníctvom vrátnikov, či 
iných zodpovedných zamestnancov školy, Domček - CVČ obmedzí záujmovú 
činnosť o kluby, kde môže hroziť zvýšené riziko nákazy – plaváreň, uzavreté 
priestory telocviční, malé a ťažko vetrateľné priestory. 

 
Termín: od 12.3. 2020 do odvolania   Zodpovední: riaditelia škôl    



6. Obyvateľov mesta Krupina upozorniť a oboznámiť s rozhodnutiami Úradu 
verejného zdravotníctva SR, usmernením Ministerstva školstva, vedy a 
výskumu SR a iných orgánov štátnej správy, prípadne samosprávy, aj so 
sankciami, ktoré z ich nedodržiavania vyplývajú a to prostredníctvom vývesnej 
tabule mesta, stránky www.krupina.sk, káblovej televízie KATV 
a informačného kanála ATV. Prostredníctvom týchto informačných kanálov 
budú obyvatelia mesta informovaní aj o záveroch zasadnutia Krízového štábu 
mesta a aj o prípadných zmenách v termínoch a zmenách opatrení. 
 
Termín: bezodkladne     Zodpovedný: Adrián Špánik 
 

7. Krízový štáb mesta odporúča obyvateľom mesta z hľadiska čo najväčšej 
imunity a prevencie zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, zdravé stravovanie 
s dostatočným množstvom vitamínov a minerálov v ovocí, zelenine, prípadne 
vitamínové a výživové doplnky, prevenciu spočívajúcu v častom umývaní rúk, 
dodržiavaní dostatočného odstupu pri komunikácii, dodržiavaní osobnej 
hygieny, pohyb na čerstvom vzduchu a  zdravý životný štýl. Zároveň Krízový 
štáb mesta Krupina žiada obyvateľov mesta, aby obmedzili cestovanie do 
lokalít – miest a obcí v rámci Slovenskej republiky, kde bol potvrdený výskyt 
COVID – 19. 

 
Termín: bezodkladne                   Zodpovední: odporu čenie obyvate ľom  

 
8. Fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa 

zakazuje v zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v zmysle 
rozhodnutia Krízového štábu mesta organizovať a usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Mestská polícia 
v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru v Krupine zabezpečia 
informovanosť a dodržiavanie rozhodnutia zo strany prevádzkovateľov týchto 
zariadení a organizátorov podujatí, rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva 
SR doručia prevádzkovateľom a organizátorom podujatí v písomnej podobe. 

 
Termín: od 10.3. 2020 do 30.4. 2020    Zodpovední: náčelník MsP,  

riadite ľ OO PZ Krupina 
 

9. Mesto Krupina uzatvára Kino Kultúra, Klub dôchodcov, zasadacie miestnosti 
     a iné svoje priestory a zariadenia pre všetky stretnutia a podujatia záujmových 
     a spoločenských organizácií, tieto budú o uzatvorení priestorov včas 
     informované. 
  

Termín: od 10.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: vedúci oddelenia 
kultúry, športu 
a cestovného ruchu 

 
10. Krízový štáb mesta ukladá všetkým zamestnávateľom – fyzickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám na území mesta 
Krupina informovať krízový štáb o zahraničných služobných cestách svojich 
zamestnancov a vedení spoločností a zdržať sa, prípadne maximálne 
obmedziť zahraničné služobné cesty do štátov a oblastí s výskytom  
COVID–19. Zároveň žiadame zamestnávateľov informovať krízový štáb 



o prijatých opatreniach vo svojich podnikoch na elimináciu rizika šírenia 
COVID-19. 

 
Termín: od 12.3. 2020  do odvolania          Zodpovední: zamestnávatelia 

 
11.  Krízový štáb mesta žiada obyvateľov, aby v maximálne možnej miere 

komunikovali s úradmi elektronicky a dane a poplatky uhrádzali bezhotovostne 
bankovým prevodom. V prípade platby hotovosťou žiadame daňovníkov, aby 
platby uhrádzali do pokladne mesta v mesiaci máj a to od 1.5. do 31.5.2020, 
dokedy je termín na úhradu 1. splátky dane z nehnuteľností a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Krupina zriadi osobitný 
priestor a vytvorí centrum prvého kontaktu na prijímanie a vydávanie listín 
a dokladov a aj na prijímanie Daňových priznaní pre daň z príjmov fyzických 
osôb pracovníčkami Daňového úradu vo Zvolene.  

 
Termín: do 20.3. 2020   Zodpovední: Ekonomické oddelenie, 
       Oddelenie správy majetku mesta,  

Adrián Špánik 
 

12.  Krízový štáb mesta Krupina žiada prevádzkovateľov pohrebných služieb 
a vykonávateľov cirkevných a občianskych pohrebných obradov o zmenu 
spôsobu vyjadrenia sústrasti úklonom hlavy a zabezpečenie potrebných 
opatrení v súvislosti s prevenciou proti COVID – 19. 

 
Termín: od 12.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: pohrebné služby ,  
                                                                                  vykonávatelia obradov 

 
 
Krízový štáb bude opätovne zvolaný v prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej 
situácie v Slovenskej republike, Banskobystrickom kraji, v okrese a meste Krupina, 
najneskôr však do 25.3. 2020. V prípade prijatia nových nariadení a usmernení zo 
strany vyšších orgánov krízového riadenia sa tieto vzťahujú automaticky aj na 
opatrenia v meste Krupina! 
 
  
 

 
            Ing. Radoslav VAZAN, v.r. 
        primátor mesta 

predseda Krízového štábu mesta 
  

 
 


