
Z á p i s 
zo zasadnutia krízového štábu konaného d ňa 14. marca 2020 v malej zasadacej 

miestnosti Mestského úradu v Krupine 
 
 

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

1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 
verejného zdravia – zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné 
a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007, Z.z.; telovýchovno-
športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007, Z.z.; zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007, Z.z.; zariadenia pre 
deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 
24 zákona č. 355/2007 Z.z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 
Z.z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z.z.; 
prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z.z., ktorými 
sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného 
stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; welness 
centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného 
charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľno-časového 
charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie 
neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 
písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z.z. a zákona č. 538/2005 Z.z. na základe 
návrhu lekára. Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť 
otvorené len v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod. 
 

      Termín: od 13.3.2020        Zodpovední: všetci prevádzkovatelia 
 

2. Pizzérie – krízový štáb nariaďuje uzavrieť prevádzky s výnimkou donáškovej 
služby, pričom pracovník pizzérie, ktorý vykonáva rozvoz musí byť vybavený 
jednorázovými rukavicami a ochranným rúškom a pravidelne používať 
dezinfekčné prostriedky. 

 
Termín: od 14.3.2020   Zodpovední: prevádzkovatelia pizzérii  
 

     3.   Prevádzky rýchleho občerstvenia – môžu byť prevádzkované v čase od 6.00 –  
do 20.00 hod., pričom je v nich zakázané podávať alkoholické nápoje 
všetkého druhu, vstup do týchto prevádzok po 1 zákazníkovi, zabezpečiť 
pravidelné vetranie a dezinfekciu – kľučky, podlahy, zamestnanec musí byť  
vybavený jednorázovými rukavicami a ochranným rúškom  
 
Termín: od 14.3.2020               Zodpovední: prevádzkovatelia  

 
4. Reštaurácie a výdajne stravy – krízový štáb nariaďuje rovnako ako pri 

prevádzkach pizzérií, bez priamej konzumácie v priestoroch prevádzky, ale 
povoľuje sa vydávanie stravy v jednorazových obaloch, alebo v obedároch. 



Prevádzkovateľom nariaďujeme zabezpečiť obmedzený vstup do prevádzky 
pri výdaji a objednávaní jedál a to max. 5 ľudí s odstupom od seba min. 2 
metre, rovnako zabezpečiť pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov,   
zamestnanci musia byť vybavení hygienickými rukavicami a ochrannými 
rúškami. 

 
Termín: od 14.3.2020 do odvolania      Zodpovední: prevádzkovatelia  
        prevádzkární a výdajní 

stravy 
 

5. Pobočky bánk – nariaďujeme pravidelnú dezinfekciu bankomatov. 
 

Termín: od 16.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: bankové subjekty  
 

6. Taxi služby – krízový štáb nariaďuje pravidelnú dezinfekciu vozidiel 
a používanie ochranných prostriedkov ako sú rukavice a ochranné rúška 
a taxikárom odporúča, aby dbali na zvýšenú hygienu. 

 
Termín: od 14.3. do odvolania   Zodpovední: prevádzkovatelia taxi 

služieb  
 

7. Krízový štáb nariaďuje prevádzkovateľom obchodných reťazcov, aby 
pravidelne zabezpečovali dezinfekciu nákupných košíkov, regálov, pokladní, a 
zmývanie podláh a pre predavačky zabezpečili dostatok ochranných a 
dezinfekčných prostriedkov.  

 
Termín: 14. 3. 2020 do odvolania  Zodpovední: prevádzkovatelia 
                                                                                     obchodných prevád zok 
 

8. Krízový štáb odporúča občanom, aby sa pri osobnom kontakte vyhýbali 
podávania rúk, objatia, či iného bezprostredného kontaktu a odporúča 
pravidelnú hygienu a umývanie rúk po každej návšteve obchodných 
prevádzok, či návrate do domácnosti. Odporúčame obyvateľom, aby sa vo 
väčšom počte nezdržiavali v obchodoch a zdržiavali sa tam len 
v nevyhnutnom čase.  

 
Termín: od 14.3. 2020 do odvolania  Zodpovední: občania   
 

9. Nakupujúcim občanom odporúčame, aby dezinfekčné prostriedky a základné 
potraviny nakupovali len podľa osobnej potreby, nakoľko podľa informácii 
vedúcich zamestnancov obchodných reťazcov je dostatok všetkých tovarov, 
vrátane základných potravín. 

 
Termín: od 14.3. 2020 do odvolani  Zodpovední: občania   
 

10. Krízový štáb žiada obyvateľov mesta, aby nahlasovali na linku 158 akékoľvek 
podozrenie z porušenia 14 - dňovej karantény zo strany občanov, ktorí sa 
vrátili do SR zo zahraničia. 

 
Termín: od 13.3. 2020     Zodpovední: občania   



 
Uvedené opatrenia boli schválené jednohlasne všetkými prítomnými členmi 
Krízového štábu mesta Krupina. Krízový štáb bude opätovne zvolaný v prípade 
akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, 
Banskobystrickom kraji, okrese a meste Krupina. 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 
 


