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Tlačová správa zo zasadnutí Krízového štábu   

Mesta Spišské Vlachy v dňoch 30.03.2020 a 01.04.2020 

 

   Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu (01.04.2020) celkovo 8697 negatívnych 

vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia je 400. Laboratóriá za včerajší deň (31.03.2020) 

potvrdili 37 nových pozitívnych prípadov a 840 negatívnych vzoriek. V meste Spišské 

Vlachy nebol doposiaľ potvrdený žiaden prípad na ochorenie COVID – 19. 

Krízový štáb mesta Spišské Vlachy na svojom zasadnutí dňa 30.03.2020 a 01.04.2020 berie na 

vedomie závery vyplývajúce z posledného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR 

a Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 a všetky ďalšie pokyny a opatrenia.  

Jedná sa o tieto nariadenia a opatrenia:  

A) s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 
výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, 
2. predajní drogérie, 
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, 
4. predajní novín a tlačovín, 
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 
6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,  
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a 
donáškových služieb, 
10. práčovní a čistiarní odevov, 
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, 
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, 
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly, 
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, 
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, 
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
18. prevádzok kľúčových služieb, 
19. zberných dvorov, 
20. predajní metrového textilu a galantérie, 
21. predajní a servisov bicyklov, 
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky 
nepresahuje 2000 m2, 
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, 
ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m². 
 
B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť 
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz 
sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho 
občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 
 
C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje 
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podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov 
dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: 
- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, 
šál, šatka, atď.), 
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, 
- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 
nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, 
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 
D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených 
v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 
12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 
E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom 
obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky 
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v 
písmene A, bod 1 až 10.  
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní o mimoriadnom prerušení vyučovania 
v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   Rovnako 
tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo 
základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, 
ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy. 
 
Predseda KŠ Ľubomír Fifik - informoval členov KŠ o dobrovoľníckej činnosti DHZ Spišské 

Vlachy. Členovia DHZ 2 x do týždňa dezinfikujú priestory mesta: priestory železničnej stanice, 

priestory pred predajňami, ambulanciami lekárov, lavičky, zábradlia, a všetky miesta 

kde dochádza k zvýšenému pohybu osôb. 

V tejto činnosti budú aj naďalej pokračovať. Tento postup bol riadne konzultovaný s RÚVZ SNV. 

Obyvatelia mesta sú naďalej denne informovaní o aktuálnych opatreniach štátu a mesta 

prostredníctvom rozhlasu, úradnej tabule a webovej stránky mesta. Dobrovoľníci mesta 

v spolupráci so zamestnancami mesta pokračujú v bezplatnej distribúcii rúšok obyvateľom nad 60 

rokov, doteraz sa rozdalo vyše 500 ks. Okrem obyvateľov boli rúška poskytnuté aj lekárom 

a sestričkám, pracovníkom lekárni, členom DHZ, pracovníkom všetkých otvorených predajní 

v meste, príslušníkom OO PZ Spišské Vlachy a dobrovoľníkom a zamestnancom mesta. Je 

potrebné ešte zabezpečiť rúška pre 522 seniorov nad 60 rokov a občanov ZŤP. Dobrovoľníci (p. 

Sofia Vašš) na zasadnutí KŠ informovala členov o pokračovaní činnosti dobrovoľníkov formou 

zabezpečovania nákupov potravín a liekov na recept pre starších občanov mesta a občanov 

v karanténe.   

Mesto Spišské Vlachy dňa 27.03.2020 požiadalo Krajské riaditeľstvo PZ Košice o oficiálne 

stanovisko, aké opatrenia prijalo KR PZ Košice v súvislosti so zvýšenou migráciou obyvateľov 

MRK vracajúcich sa zo zahraničia do SR na zníženie nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby 

COVID - 19. Dôvodom žiadosti bolo, že v posledných dňoch v meste Spišské Vlachy a v obciach 

Bystrany a Žehra dochádzalo k zvýšenej migrácii osôb MRK zo zahraničia. Ku dňu 27.03.2020 

evidovala obec Žehra 125 občanov, obec Bystrany približne 40 občanov a mesto Spišské Vlachy 

14 občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Keďže nemáme istotu, že sa skutočne hlásia svojim 

ošetrujúcim lekárom a RÚVZ, a či skutočne dodržiavajú zákon č. 355/2007 Z. z. a teda povinnú 

karanténu, obávame sa, že ich konaním môže dôjsť k ohrozeniu verejného zdravia. 

Napriek veľmi dobrej spolupráci s Obvodným oddelením PZ Spišské Vlachy, vedením obcí 

Bystrany a Žehra sa mesto obáva, že táto situácia je ďalej neúnosná.  
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Dňa 27.03.2020 sa uskutočnilo stretnutie starostov dotknutých obcí a primátora mesta Spišské 

Vlachy, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ SNV a riaditeľa OO PZ Spišské Vlachy. Na tomto 

stretnutí bol dohodnutý ďalší postup v situácii týkajúcej sa návratu obyvateľov zo zahraničia. 

Situácia pohybu obyvateľov k 01.04.2020:  

- Zo zahraničia sa vrátilo 41 občanov mesta Spišské Vlachy. 

Na základe telefonického rozhovoru z Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny má 

mesto informáciu, že v najbližších dňoch by malo dôjsť k testovaniu týchto obyvateľov. 

Ostatné 

▪ Mesto prostredníctvom odboru krízového riadenia OÚ SNV požiada Správu štátnych 

 hmotných rezerv SR o prostriedky individuálnej ochrany 

▪ Mesto žiada obyvateľov prichádzajúcich zo zahraničia, aby postupovali v súlade 

 s nariadeniami vlády SR a odporúčaniami ÚVZ SR týkajúcich sa povinných karanténnych 

 opatrení: RÚVZ SNV - 0910 118 266,  

▪ kontakty na karanténne centrá:  

- Centrum účelových zariadení Kremenec, Tatranská Lomnica – 0905 359 429 

- Hotel Granit, Tatranské Zruby – 052/442 27 51 

- Centrum účelových zariadení, Štrbské Pleso - 052/449 23 33 

- Centrum účelových zariadení, Gabčíkovo – 0918 669 221 

- Centrum účelových zariadení – Smrekovec, Donovaly – 048/4199 860 

▪ Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame 

obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 

▪  Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, 

dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom. 

▪ Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb - napríklad nákup potravín, do práce 

mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa. 

▪ Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov. 

▪ Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte Mestský 

úrad na týchto telef. číslach: 053/417 42 10, 053/4174219, primátor mesta – 

053/4174212, 0907927783.  

▪ Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky. 

▪ Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie 

karantény vám hrozí pokuta 1659€. 

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišské Vlachy pozorne sleduje 

a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej 

webovej stránky: www.spisskevlachy.sk.  

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami 

na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, Ministerstva zdravotníctva: 

www.health.gov.sk, a Ministerstva školstva: www.minedu.sk. 

 

 V Spišských Vlachoch dňa 01.04.2020 

 

         Ľubomír Fifik, v.r. 

        primátor mesta, predseda KŠ 

http://www.spisskevlachy.sk/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.minedu.sk/

