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Tlačová správa Mesta Spišské Vlachy zo zasadnutia Krízového štábu   

zo dňa 10.3.2020 a z rokovania s riaditeľmi základných  

a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Vlachy 

zo dňa 06.03.2020 

 

 

   V súvislosti s potvrdenými prípadmi koronavírusu na Slovensku sa uskutočnili vyššie uvedené 

zasadnutia. Tieto zasadnutia zvolal primátor mesta Ľubomír Fifik za účasti vedenia mesta, riaditeľov 

škôl a školských zariadení v meste a členov krízového štábu mesta. Cieľom opatrení prijatých na 

týchto zasadnutiach je spomaliť šírenie tohto ochorenia. Regionálna hygienička Renáta Hudáková 

odporučila postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a ústredného krízového štábu SR 

v zmysle vyhlášok zverejnených na web stránke ÚVZ SR. 

   V súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na 

území mesta Spišské Vlachy pred šírením ochorenia COVID-19 boli 10.03.2020 prijaté nasledovné 

opatrenia:  

 

Kultúra, šport, verejné podujatia  

• v zmysle rozhodnutia ÚVZ SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné 

podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 

• zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Vlachy s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch 

týždňov  

• zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Kino VLAŠAN, mestská knižnica mesta) s 

platnosťou ihneď a predbežne na dobu dvoch týždňov  

• odporúča sa organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, aby prehodnotili realizáciu 

verejných podujatí  

• podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Spišských Vlachoch ohľadom zrušenia 

masových športových a verejných podujatí.   

• V súvislosti so zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia upozorňujeme, že 

Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí 

v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a v kostoloch sa najbližšie 2 týždne 

neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. 

Školstvo  

• Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Vlachy 

jednomyseľne prijali odporúčania primátora mesta. 

• Základná škola, SNP 13, od stredy 11.03.2020 do 13.03.2020 vyhlási riaditeľské voľno 

a prerušuje vyučovací proces 

• Ostatné školy postupujú na základe Pokynu Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva 

s maximálnymi hygienickými opatreniami  

• Zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov v školách 
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• Riaditelia škôl zabezpečia informovanie žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie a 

kontrolu zvýšeného hygienického štandardu. Poučia žiakov, aby počas nasledujúceho voľna sa 

spoločne nezdržiavali na verejnosti.  

• Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach.  

• Zároveň CVČ ruší všetky verejné športové podujatia. 

• Primátor mesta odporučil riaditeľom škôl zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných výletov 

a exkurzií.  

  

Mestský úrad mesta Spišské Vlachy  

• MsÚ zabezpečilo pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice 

• Zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov na úrade 

• Zrušené sú všetky školenia, služobné cesty   

• Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb elektronickou 

formou  

• Na MsÚ bude zavedený obmedzený režim na vybavovanie stránok a odporúčaná je telefonická 

a elektronická komunikácia  

• Podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) budú preložené na neskoršie 

termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.  

• O ďalších opatreniach  na MsÚ budeme následne informovať  

  

Ostatné  

• budú oslovené obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a 

košíkov  

• budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, 

zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov)  

•  

Upozornenia  

• od 10. marca sa oficiálne zakazuje organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí 

na celom území štátu 

• nariaďuje sa povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov s trvalým pobytom, ktorí sa 

vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu 

• dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky 

• za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1 650 €. 

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 10.03.2020 

 

 

         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/

