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Správa o realizovaných opatreniach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 
 
Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-
CoV-2 na území Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov               
12. marca 2020 od 6.00 hod. MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky. 
Následne Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou                                     
od nasledujúceho dňa NÚDZOVÝ STAV. 
 
Na základe týchto skutočností mesto Spišská Nová Ves zaviedlo opatrenia Bezpečnostnej rady 
SR, úradu verejného zdravotníctva a plní úlohy Krízové štábu okresu. 
 
Opatrenia prijaté 9. 3. 2020: 

o s účinnosťou od 10. 3. 2020 vydalo zákaz organizovať a usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy; 

o zakázalo všetky aktivity klubov dôchodcov na území mesta Spišská Nová Ves 
a odporúčalo obmedziť svoju činnosť všetkým občianskym združeniam pôsobiacim                
na území mesta Spišská Nová Ves; 

o od 11. 3. 2020 uzatvorilo saunu a mestskú krytú plaváreň; 
o od 11. 3. 2020 pre verejnosť a žiakov iných škôl a školských zariadení uzatvorilo bazén 

v ZŠ na Ul. Z. Nejedlého a zrušilo plavecké výcviky; 
o zrušilo verejného korčuľovanie na Zimnom štadióne; 
o zrušilo kolektívne občianske obrady v obradnej sieni Radnice; 
o odporúčalo nezvolávať verejné zhromaždenia na území mesta Spišská Nová Ves; 
o vydalo zákaz návštev v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, zároveň upozornilo  

na rovnaké opatrenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb  
na území mesta Spišská Nová Ves; 

o s platnosťou od 12. 3. 2020 pozastavilo výdaj obedov pre externých odberateľov stravy 
bez rozvozu z domova dôchodcov (poskytovanie obedov s rozvozom ostáva v pôvodnom 
režime); 

o v záujme vlastného zdravia odporúčalo občanom obmedziť návštevu verejných inštitúcií 
len na nevyhnutné prípady (čo môžu, nech vybavia prostredníctvom telefónu,  
e-mailom); 

o občanom mesta odporúčalo, aby pre zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti výrazne 
obmedzili aj návštevy vo veľkých obchodných centrách, seniorom sa odporúčalo, aby 
nákup potravín  pre nich zabezpečovali ich rodinní príslušníci; 

o povinné úhrady daní a iných poplatkov odporúčalo realizovať bezhotovostným 
prevodom cez internet banking; 

o nariadilo zvýšenie dezinfekcie priestorov mestského úradu a organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 

o poskytlo právomoc štatutárom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a 
vedúcim jednotlivých oddelení mestského úradu nariadiť prácu z domu zamestnancom, 
ktorí sa vrátili zo zahraničia z miest s potvrdeným výskytom vírusu. Túto možnosť 
zároveň odporúčalo uplatniť aj pre zamestnancov s oslabenou imunitou a tehotné ženy; 

o nariadilo riaditeľom všetkých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 
- s okamžitou platnosťou zabezpečiť zoznam žiakov a zamestnancov, ktorí 

sa posledných 10 dní vrátili z rizikových oblastí uvedených vo verejnej vyhláške, 
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t. j. Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky  
a Talianskej republiky (meno, adresa); 

- bezodkladne informovať o rizikových osobách RÚVZ; 
- apelovať na rodičov detí, ktoré sa vrátili zo zahraničia s výskytom vírusu mimo krajín 

uvedených v rozhodnutí ÚVZ SR č. SHHSRVSU/2448/2020, aby zvážili možnosť 
zotrvať v domácom prostredí po dobu 14-tich dní od návratu; 

- prerokovať na mimoriadnej pedagogickej rade možnosti zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v domácich podmienkach žiakov a učiteľov, predovšetkým 
žiakov 9. ročníka (slovenský jazyk, matematika); 

- zakázať organizovať výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie, školy v prírode,  hromadné 
mimoškolské aktivity a všetky plánované predmetové súťaže okresných, krajských  
a celoštátnych kôl až do odvolania; 

- zintenzívniť hygienický filter; 
- o všetkých mimoriadnych okolnostiach bezodkladne informovať primátora.  

 
Opatrenia prijaté 12. 3. 2020: 

o od 13. 3. 2020 uzatvorilo pre verejnosť všetky zariadenia v majetku mesta (pavilón 
Aquaterra v zoologickej záhrade, športová hala, zimný štadión, futbalový štadión, 
kolkáreň, atletický štadión, tenisové kurty, Dom kultúry Mier, Koncertná sieň Reduty, 
Multifunkčné energeticko-banícke centrum - Multicentrum, vrátane telocviční 
a multifunkčných ihrísk základných škôl) a zároveň zakázalo ich komerčný prenájom; 

o zrušilo všetky vzdelávacie, kultúrno-osvetové a iné podujatia v ZOO; 
o zastavilo činnosť  všetkých záujmových útvarov  Mestského kultúrneho centra v Spišskej 

Novej Vsi (folklórne súbory Čačina a Ihrík, Divadelný súbor Hviezdoslav), Klubu mladých 
na Zimnej ulici č. 4; 

o zastavilo športovú prípravu žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová 
Ves mimo priestorov školských objektov; 

o  nariadilo do 13. 3. 2020 ukončiť v školách a školských zariadeniach činnosť  
vo všetkých záujmových útvaroch (tzv. krúžkoch); 

o uzatvorilo prevádzku Turistického informačného centra na Letnej ul. č. 49( pracovníci 
komunikovali s verejnosťou cez e-maily a telefonicky); 

o zastavilo výstupy do kostolnej veže RKFK Nanebovzatia Panny Márie; 
o zaviedlo regulovaný vstup do objektu Mestského úradu na Štefánikovom námestí č. 1 

a zároveň odporučilo využiť inú možnosť úhrady miestnych daní a poplatkov ako 
v pokladni mestského úradu, predovšetkým cez internet banking; 

o občanov mesta upozornilo na možnosť úhrady miestnych daní a poplatkov aj 
 na poštách prostredníctvom čiarového kódu uvedenom v doručenom 
rozhodnutí, zároveň upozornilo na možnosť úhrady dane z nehnuteľností a dane  
za psa až do 30. apríla 2020; 

o odporučilo občanom zvážiť účasť na svadobných a smútočných obradoch v priestoroch 
radnice a domu smútku; 

o Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi nariadilo kontrolovať verejné priestranstvá  
a upozorňovať občanov mesta a hlavne študentov, aby sa nestretávali vo zvýšenom 
počte v parkoch a obchodných centrách; 

o materské školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 13. 3. 2020 do odvolania dočasne prerušilo 
prevádzku; 
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o od 16. 3. 2020 do odvolania prerušilo vyučovanie vo všetkých školách a školských 
zariadeniach na území mesta Spišská Nová Ves; 

o na sobášoch v obradnej sieni radnice povolilo účasť maximálne 10 účastníkov vrátane 
ženícha a nevesty, svedkov a rodičov; 

o  stanovilo maximálny počet účastníkov (20) na pohreboch v dome smútku 20, 
o s účinnosťou od 14. 3. 2020 uzavrelo zberné dvory a od 15. 3. 2020 verejné toalety; 
o od 14. 3. 2020  pozastavilo venčenie psov v karanténnej stanici a mestskom útulku.  

 
Od 17. 3. 2020: 

o zaviedlo reguláciu úradných hodín Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, a to od 8.00 do 
9.00 hod. pondelok – piatok, a to len na nevyhnutné úkony:  matrika, evidencia 
obyvateľstva, pokladňa, kancelária primátora - vybavovanie občianskeho pohrebu, 
redakcia Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor prijímala (príspevky telefonicky 
a e-mailom); 

o z dôvodu vyplácania dávok v hmotnej núdzi, rodičovských príspevkov a prídavkov  
na deti vyplácaných cez inštitút osobitného príjemcu boli úradné hodiny MsÚ  19. 3. 
2020 od 8.00 do 12.00 hod.;   

o vstup na mestský úrad bol povolený len osobám s rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo 
inou vhodnou alternatívou; 

o snúbencom bolo odporúčané zvážiť preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie; 
o Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi bolo zakázané pozastavené prijímať nových 

klientov; 
o vydalo zákaz zhromažďovania sa občanov; 
o vydalo zamestnancom mesta príkaz používania ochranných rúšok; 
o posilnilo hliadku mestskej polície pred poštou pri vyplácaní sociálnych dávok; 
o vydalo príkaz hliadkam mestskej polície monitorovať situáciu v mesta pred nákupnými 

centrami ako aj pred menšími prevádzkami s predajom potravín  
so zameraním na pohyb osôb s motorovými vozidlami EVČ  cudzích štátov, ktoré 
používajú repatrianti, ktorí by mali dodržiavať izoláciu, prebiehal i monitoring či 
nedochádza pri nákupoch k výkupu nadmerného množstva dôležitých potravinových 
tovarov; 

o v spolupráci s Centrom voľného času začalo realizovať donášku nákupov a liekov. 
 

Od 18. 3. 2020: 
o  spoločnosť EUROBUS zaviedla v mestskej autobusovej doprave v Spišskej Novej 

Vsi sobotňajší režim.  V prímestskej doprave fungoval prázdninový režim. 
Zároveň zakázala cestujúcim obsadzovať  prvé dva rady sedadiel v autobusoch 
a prikázala cestujúcim povinnosť  chrániť si tvár rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo 
inou vhodnou alternatívou, odporúčané bolo používanie rukavíc. Spoločnosť vyzvala 
cestujúcich, aby uprednostňovali bezkontaktnú formu úhrady cestovného (dopravné 
karty).  
 

Od 23. 3. 2020:  
o Hotel Preveza poskytoval obedy pre seniorov, a to formou výdaja alebo formou rozvozu, 

jedlo rozvážal v jednorazových menu boxoch. 
 

Od 30. 3. 2020: 
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o mestský úrad rozšíril úradné hodiny počas pracovných dní od 7.30 do 9.30 hod. 
o prostredníctvom spoločnosti MEPOS pravidelne vykonával dezinfekciu zberných nádob 

na komunálny odpad a prvkov mestského mobiliáru (lavičiek, madiel, stojanov na 
bicykle, informačných tabúľ, autobusových zastávok, malých smetných nádob, atď.). 

 
Od 1. 4. 2020: 

o spoločnosť EUROBUS zaviedla mimoriadny cestovný poriadok platný od 1. 4. 2020. 
 Linky MHD 6, 11 a 13 od 1. 4. 2020 nepremávali. Zároveň sa zrušil  tzv. sobotný  režim.  
 
Od 14. 4. 2020: 

o  bola znovuotvorená prevádzka Zberného dvoru na Sadovej ul. s prevádzkovou 
dobou pondelok až piatok v čase od 7.00 – 15.00 hod. Výkup papiera na zbernom dvore 
je naďalej pozastavený. 

o Zberný dvor pre drobné stavebné odpady  má zmenenú prevádzkovú dobu pondelok až 
piatok od 7.00 do 13.30 hod. 

 
Od 25. 4. 2020 

o  sprístupnilo trhovisko, a to v dňoch pondelok – sobota. Na trhovisku bolo zriadené len 
jedno miesto pre vstup a výstup. Pohyb po trhovisku je jednosmerný, aby sa 
v maximálnej možnej miere predišlo stretávaniu sa osôb.  
Povinnosti predajcov: 
•  vstup a predaj povolený len s ochranným rúškom a rukavicami 
•  predajcovia musia mať pri sebe dezinfekčný prostriedok 
•  predaj pri každom stole je povolený iba jednému predajcovi 
•  je potrebné dodržiavať minimálne 2-metrový odstup 
•  predajcovia sú povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska 
Pokyny pre návštevníkov: 
•  vstup a pohyb po trhovisku je povolený len s ochranným rúškom (rukavice sú 
odporúčané) 
•  pred vstupom je návštevník povinný použiť dezinfekčný prostriedok na ruky 
•  počet návštevníkov na trhovisku je limitovaný podľa pokynov správcu trhoviska 
•   návštevníci sú povinní dodržiavať minimálne 2-metrový odstup 

Od 27. 4. 2020:  
o boli sprístupnené vonkajšie športoviská – atletický štadión a tenisový areál. 

 
Od 6. 5.2020:  

o  sú pre občanov k dispozícii pracoviská mestského úradu každý pracovný deň v čase od 
7.30 do 13.30 hod., vstup do jeho priestorov ostáva i naďalej regulovaný hliadkou 
mestskej polície alebo zamestnancom úradu za dodržania doterajších hygienických 
opatrení (prekrytie tváre rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, dezinfekcia rúk  
pri vstupe z vestibulu do ostatnej časti úradu); 

o  vydalo príkaz pre prípad výskytu koronavírusu u osoby bez domova zabezpečiť 
samostatný priestor v areáli Domu humanity Nádej so samostatným WC, hygienické 
potreby, vodu a 1x denne varenú stravu; 

o  povolilo prevádzku zoologickej záhrady za týchto podmienok: 
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- do areálu ZOO a do ZOOSHOPU môžu vstúpiť iba návštevníci s rúškom alebo inou 
vhodnou pokrývkou zakrývajúcou nos a ústa; 

- na pokladni pri predaji vstupeniek je umiestnené bezpečnostné plexisklo; 
- predaj vstupeniek prebieha v hotovosti, ale návštevníkom je odporúčané  hlavne 

bezhotovostná platbuakartou; 
- dezinfekčné prostriedky sú návštevníkom k dispozícii pri vstupe/pokladni ZOO, pri 

bufete, pri vstupe do ZOOSHOPU, na detskom ihrisku, pri nápojových a zábavných 
automatoch a na verejných WC . Toalety sú dezinfikované každú hodinu; 

- vstup do ZOOHOPU a na verejné WC je možný iba po jednej osobe a pri prípadnom 
čakaní v rade je potrebné dodržať 2 m odstup; 

- pre návštevníkov sú sprístupnené všetky vonkajšie expozičné časti, pavilón 
Aquaterra je až do odvolania zatvorený; 

- občerstvenie v bufete a v cukrárni je podávané z predajných okienok a k dispozícii sú 
vonkajšie terasy za dodržania určitých podmienok; 

- platí prísny zákaz dotýkať sa zvierať a ich kŕmenie, automaty na krmivo  
a požičovňa detských vozíkov budú až do odvolania mimo prevádzky. 

o  povolilo Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi prijímať nových klientov za dodržania 
usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to prijať iba fyzickú osobu, 
ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie 
sociálnej služby, podmienkou prijatia je absolvovanie testovania na COVID-19 
s negatívnym výsledkom a absolvovanie povinnej preventívnej 14-dňovej 
karantény v samostatnej oddelenej časti zariadenia s vyčleneným personálom 

o  v domove dôchodcov sa 23. apríla uskutočnilo hromadné testovanie na COVID-
19 všetkých 98 zamestnancov. U každého zamestnanca bol výsledok testu negatívny. 

o 11. 5. a 13. 5. 2020  sa konalo testovanie všetkých klientov Domova dôchodcov 
pomocou rýchlotestov. Testovaných bolo 172 klientov s výsledkom testu negatívny; 

o nariadilo zamestnancom domova dôchodcov druhé testovanie po uplynutí 21-dňovej 
lehoty od posledného testovania, t. j. v priebehu týždňa od 18. 5. 2020. DD priebežne 
testuje aj zamestnancov, ktorí sa vracajú do práce z PN, resp. OČR;  

o 12. 5. 2020 bolo vykonaných 30 rýchlo testov na KOVID 19 zamestnancom mesta, 
ktorých povolania by mohli byť najviac ovplyvnené koronavírusom a sú vystavení riziku 
nákazy. Testovaniu sa podrobili príslušníci mestskej polície, ktorí vykonávajú 
hliadkovaciu činnosť  (22 príslušníkov) a zamestnanci kancelária prvého kontaktu 
a pokladne MsÚ – 8 zamestnancov. U každého zamestnanca bol výsledok testu 
negatívny; 

o rímskokatolícka cirkev slúži sv. omše slúžiť iba vo farskom kostole, a to v časoch  6.45, 
8.00, 16.30, 18.30 hod. Malý kostol je vyhradený pre sviatosť zmierenia v pondelok až 
piatok od  17.00 do 18.00 hod. Nedeľné sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 
9.30, 11.00, 16.30, 18.30 a v malom kostole o 6.00, 7.30 a 9.00 hod. Do farského kostola 
sa vchádza iba cez vchod pod vežou. V predsieni je stojan s bezdotykovou dezinfekciou 
rúk, ktorú musí každý použiť. Všetci musia mať na tvári rúško, ktoré zakrýva nos i ústa. 
V kostole sú vyznačené miesta, kde sa môže v laviciach sedieť, tiež po obvode kostola a 
svätyni. Na vyznačenom mieste v lavici môžu sedieť dve osoby iba v prípade, že bývajú 
v spoločnej domácnosti.  Znak pokoja sa pri sv. omši vynecháva. Sv. prijímanie sa dáva 
na ruku.  Pri odchode z kostola sa môžu použiť všetky tri východy. Je povinné  dodržať 
dvojmetrové odstupy. Počas nedeľných sv. omší sa používa systém žetónov. Do kostola 
ma prístup iba občan so žetónom. Na sídlisku Mier v Dome kultúry sa sv. omše nebudú.  
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o Bohoslužby evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi prebiehajú v pôvodnom režime 
vzhľadom na evanjelického kostola, a to obmedzenia vstupu za dodržania povinných 
protiepidemiologických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu, povinné 
prekrytie tváre a dodržiavanie 2-metrových odstupov.  

o Liturgie gréckokatolíckej cirkvi prebiehajú v pôvodnom režime za dodržania povinných 
hygienických opatrení. Ranné liturgie v nedeľu sú odporúčané hlavne pre seniorov, 
mladším ročníkom je odporúčaná účasť na liturgiách konaných v neskorších hodinách. 

o vedenie mesta uložilo úlohu pre oddelenia mestského úradu vyšpecifikovať všetky 
predpisy mesta, kde sa taxatívne určuje daň, nájom, poplatky pre občanov, FO a PO  
na území mesta SNV. Spracovať návrh úpravy týchto predpisov s cieľom implementovať 
možnosti zníženia, resp. odpustenia povinností s platením daní, nájmov a poplatkov  
z dôvodu núdzového stavu, krízovej a havarijnej situácie. Podľa spôsobu a formy 
schvaľovania úprav týchto predpisov primerane riešiť retroaktivitu, príp. odpustenie 
sankcií. 
 

Od 7. 5. 2020: 
o  bola pre verejnosť otvorená prevádzka Skate park a basketbalové  ihrisko v areáli 

futbalového štadióna; 
o reštaurácia Preveza fungovala len v rámci výdaja a rozvozu obedového menu pre 

seniorov a bežnú verejnosť. Pre zákazníkov, ktorí mali záujem skonzumovať jedlo 
priamo na mieste bola od 11. 5. 2020 k dispozícii letná terasa reštaurácie Preveza v čase 
výdaja obedového menu od 11.00 do 13.00 hod. Vstup cez reštauráciu.  
 

Od 18. 5. 2020: 
o mesto vykonalo priebežnú úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce 

realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 ku dňu 18. 5. 2020 
v sume  62.532,06 €. 

 
Od 1. 6. 2020: 

o hotel Preveza bude poskytovať krátkodobé ubytovanie za dodržania stanovených 
opatrení ÚVZ SR. Hotel Šport je naďalej vedený v zoznamoch karanténnych centier; 

o predlžujú sa otváracie hodiny Turistického informačného centra, a to pondelok až piatok 
v čase od 9.00 do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod. Zároveň je možné 
v sprísnenom režime opätovne organizovať výstupy do veže Rímsko-katolíckeho 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie počas pracovných dní o 11.00, 13.00 
a 15.00 hod. a v sobotu o 10.00 a 12.00 hod. V súvislosti s mimoriadnou situáciou však 
bude môcť vežu navštíviť v rámci 1 výstupu iba maximálne 2-členná skupina alebo 
rodina žijúca v spoločnej domácnosti za dodržania hygienických opatrení (vstup len 
s prekrytím tváre a dezinfekcia rúk). 

o  mesto otvára materské školy za dodržania nasledovných opatrení: 
 - maximálne 15 detí v triede; vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne 
 umiestňované deti rodičov v prvej línii, t. j., zdravotníckych pracovníkov, 
 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru,  ale aj deti  
 pedagogických pracovníkov; 
 - prísny ranný zdravotný filter (zahŕňa aj meranie telesnej teploty pred vstupom 
 do materskej školy); 
 - prevádzka materskej školy bude maximálne 9 hodín denne; 



8 

 

 - dieťa môže do materskej školy prísť a odísť len s osobami, ktoré s dieťaťom 
 žijú v spoločnej domácnosti; 
 - zákaz nosenia hračiek do materskej školy. 
Predbežný záujem o návštevu materskej školy budú zisťovať riaditeľky materských škôl 
v spolupráci s pedagógmi. Všetky ďalšie potrebné informácie budú priebežne 
zverejňované na stránke www.ssz.snv.sk a na stránkach materských škôl. 
Detské jasle ostávajú aj naďalej zatvorené.  

o  mesto otvára 1. – 5. ročník základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školské 
kluby detí a školské jedálne.  
V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum 
prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka  
na zistenie záujmu rodičov o nástup dieťaťa do školy, využitie školského klubu detí  
a stravovanie v školskej jedálni. Taktiež vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia 
vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia 
prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, 
osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou). 
Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo 
neotvorení  danej  základnej školy. Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či 
ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. 
Ďalšie podrobnosti týkajúce otvárania škôl ako aj ich prevádzky a vnútorného režimu 
budú súčasťou pokynu riaditeľov škôl, ktoré bude zverejnené na webových stránkach 
škôl. 

o spúšťa prevádzku Domu kultúry Mier v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestského 
kultúrneho centra v Sp. Novej Vsi . Program a spôsob fungovania bude zverejnený na 
webovej stránke www.mkc.snv.sk; 

o povoľuje venčenie psov v mestskom útulku, a to počas víkendu. Vyzdvihnutie psa na 
venčenie je možné v čase od 10.00 do 10.15 h a jeho odovzdanie od 11.45 do 12.00 h. 

 
Primátor Pavol Bečarik  daroval plat mestu. Na výzvu krízového štábu podobne zareagovali aj 
poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli venovať finančnú čiastku  z poslaneckých 
odmien.  
 
Zníženie platov o 20 % mesto uplatnilo od apríla do 30. 6. 2020 pre zamestnancov mestského 
úradu, ako aj zamestnancov ďalších mestských organizácií. 
 
V rámci 1. zmeny rozpočtu mesto vyčlenilo 70 000 € na bežné výdavky súvisiace 
s bezpečnostnými opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. Návrh bude predložený 
poslancom na schválenie 28. 5. 2020. 
 
V súčasnosti vedenie mesta toleruje meškanie platieb rôzneho druhu, vyhodnocujú sa výpadky 
príjmov a jednotlivo sa bude posudzovať subjekty s nesplnenými finančnými záväzkami.  Mesto 
v zmysle nariadenia vlády SR nebude zmluvy vypovedať ani uplatňovať sankcie tým, ktorí sa 
dostali do tiesne. 
 
V rámci 1. fázy mesto rozdalo približne 3 200 rúšok seniorom v domoch opatrovateľskej služby 
na Ul. J. Fabiniho a  na Levočskej ul., zamestnancom mesta, spoločnosti Mepos, členom klubov 
dôchodcov, pracovníkom a klientom sociálneho zariadenia Náš Dom a zariadenia Dom 
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humanity Nádej, ako i členom zväzu invalidov. V prvých dňoch po vyhlásení mimoriadnej 
situácie na Slovensku boli poskytnuté rúška aj vodičom mestskej hromadnej dopravy 
a predavačkám vo viacerých obchodoch. Mesto zároveň zabezpečilo od firmy FINTEX zo Sp. 
Novej Vsi v dvoch etapách certifikované dvojvrstvové ochranné rúška v celkovom počte 16500 
ks.  
Rúško do každej domácnosti doručovali dobrovoľníci z OZ Mladí ľudia a život, Klub mladých, 75. 
zbor skautov o. b. Jána Vojtaššáka, Mládež SČK Spišská Nová Ves a ďalší dobrovoľníci z radu 
občanov. Zapojili sa aj tanečníci z Denzz Industry z CVČ, BK 04 AC LB SNV.  
Spriatelené čínske mestá - šanghajská mestská štvrť Jing’an a pekinská mestská štvrť Tongzhou 
poskytli mestu 8 600 ks jednorazových ochranných rúšok, 100 ks ochranných odevov a 62 ks 
bezkontaktných teplomerov. Spoločnosť Heneken, s. r. o., poskytla mestu dar 350 
nedostatkových respirátorov pre zdravotníkov a zamestnancov mestských podnikov v prvej línii. 
Tie boli poskytnuté pracovníkom domova dôchodcov a Domu humanity Nádej, zdravotným 
ambulanciám na území mesta, mestskej polícii a nemocniciam v Spišskej Novej Vsi 
a Krompachoch. 1 000 ks jednorazových rúšok poskytol mestu prevádzkovateľ technických 
zariadení Arnošt Kubeša. Rúška, ktoré poskytli mestu dobrovoľníci z radu občanov boli 
odovzdané dôchodcom v Novoveskej Hute. Tunajší skauti vyrobili rúška, ktoré boli následne 
poskytnuté členom Klubu dôchodcov na Levočskej ulici a charitnej opatrovateľskej službe 
a domácej ošetrovateľskej službe ADOS Spišskej katolíckej charity. 
V  súčinnosti s  Regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 
Spišská Nová Ves ochranné rúška dostali aj tunajší Rómovia v lokalitách Vilčurňa, Hájik 
a Podskala. 
Mesto získalo pomoc aj z iniciatívy „Kto pomôže Slovensku“ pre zariadenia sociálnych služieb: 3 
bezdotykové teplomery, 15 respirátorov, 10 profi ochranných štítov a 10 ochranných 
štítov. Uvedené ochranné pomôcky boli poskytnuté zamestnancom Domu humanity Nádej 
a tunajšiemu domovu dôchodcov.  
13. 5. 2020 poskytol mestu 100 ks respirátorov poslanec KSK Rastislav Javorský. 
22. mája 2020 mesto prevezme 16 800 ks rúšok poskytnutých Správou štátnych hmotných 
rezerv distribuovaných odborom krízového riadenia Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.  
 
Krízový štáb v Sp. Novej Vsi na zasadnutí konanom 19. 5. 2020 rozhodol o zrušení všetkých 
tohtoročných hromadných kultúrnych podujatí – Večerný beh mestom, Spišské športové hry, 
Spišských 333 Extreme, Mesto plné detí, Spišský trh, Medz. festival Živé sochy, Dni mesta a Trh 
ľudových remesiel. Udialo sa tak v súvislosti s vyjadrením premiéra SR Igora Matoviča, ktorý 
v rámci uvoľňovania opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1 000 ľudí zrejme tento rok 
nebudú povolené. 
 
Ďalej bolo zabezpečené: 

o nákup bezkontaktných teplomerov pre prevádzku cintorína a hliadku mestskej polície; 
o v spolupráci s Centrom voľného času nákupy, dovoz potravín, obedov a liekov pre 

seniorov a v spolupráci s dobrovoľníkmi distribúcia rúška do každej domácnosti; 
o vyčlenenie hotela Šport pre prípadný záujem repatriovaných občanov, ktorí potrebujú 

byť v izolácii mimo svojho domova, aby neohrozili svojich príbuzných, v prípade potreby 
ubytovania vo väčšom počte bol k dispozícii aj hotel Preveza; 

o v prípade pozitívneho nálezu u osoby bez domova, ak nebude takáto osoba prijatá do 
nemocnice, bude ubytovaná v Hoteli Šport, kým nebude zabezpečené pristavenie 
unimobunky a WC k objektu Domu humanity Nádej; 
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o mesto získalo dar 40 ks ochranných štítov od Mareka Brezovského, časť bola poskytnutá 
mestu Krompachy, štíty boli poskytnuté aj pracovníkom Domu opatrovateľskej služby  
na  Levočskej ulici, ktorí roznášajú stravu tam bývajúcim občanom; 

o spracovanie zoznamu dobrovoľníkov z členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
a skautov pre prácu v karanténnych strediskách; 

o od piatku 3. 4. 2020 do nedele 19. 4. 2020  bola zabezpečená  dobrovoľnícka činnosť 
v stredisku CO Ferčekovce (roznášanie stravy, zber smetí, ....), spolupráca je dohodnutá 
aj na upratanie obytných buniek po dezinfekcii priestorov strediska. 

 
Mestský úrad - sociálne oddelenie 

o intenzívne pracuje s rómskou komunitou, dohliada na prístup komunity k pitnej vode, 
ktorá je v súčasnosti vo všetkých lokalitách zabezpečená, aby bola umožnená 
obyvateľom hygienická starostlivosť; 

o obyvateľom Vilčurne, Podskaly a Hájika boli rozdané ochranné rúška v spolupráci 
terénnych sociálnych pracovníkov, komunitného centra i občianskych hliadok mestskej 
polície; 

o obyvateľom v týchto lokalitách sa distribuovali informačné letáky v slovenskom                     
i rómskom jazyku, prostredníctvom megafónu bola prehrávaná nahrávka v rómskom 
jazyku o koronavíruse, príznakoch ochorenia a opatreniach proti jeho šíreniu ako aj 
potrebe dodržiavania preventívnych opatrení, boli upozorňovaní na nosenie rúšok, 
osobnej hygieny, dodržiavania domácej izolácie osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia; 

o mesto zriadilo telefónnu linku pre marginalizované komunity zverejnené bolo telefónne 
číslo, na ktoré sa môžu obrátiť vo veci sociálneho poradenstva; 

o pravidelne monitoruje lokality rómskych obydlí a osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia 
informuje o podmienkach domácej izolácie, sociálny pracovníci majú kontakty na 
ošetrujúcich lekárov týchto osôb, je v telefonickom kontakte s týmito rodinami a bola im 
sprostredkovaná donáška potravín a liekov; 

o v spolupráci so základnými školami a Spojenou školou sú pravidelne deťom z MRK 
distribuované domáce úlohy; 

o činnosť troch klubov dôchodcov je dočasne pozastavená; 
o v nocľahárni pre bezdomovcov Dom humanity Nádej je na základe Nariadenia vlády SR č. 

116/2020 Z. z. zabezpečená 24-hodinová prevádzka, v nocľahárni dozeráme na 
dodržiavanie opatrení a usmernení hlavného hygienika proti šíreniu nového 
koronavírusu; 

o  zriadilo telefonickú linku 053/41 52 114 a e-mailovú adresu, na ktoré môžu 
poskytovatelia sociálnych služieb nahlasovať voľné miesto vo svojom zariadení.  
Na toto miesto bude môcť byť umiestnený klient po ukončení karantény alebo môže byť 
použité ako preventívne karanténne miesto. 

 
Mestský úrad - prevádzka cintorína 

o poskytuje služby počas   pracovnej doby,  vykonáva sa  evidovanie a nahlasovanie úmrtí 
zosnulých a obradov; 

o pred vstupom do obradnej miestnosti sa účastníkom pohrebu meria teplota, k dispozícii 
je stojan na dezinfekciu rúk; 

o povolený je  vstup maximálne 20 ľudí, pričom zamestnanci  usmerňujú pozostalých; 
o denne sa v Dome smútku a v jeho priestoroch (kancelárie, chodby, WC, šatňa)  vykonáva 

dezinfekcia priestorov; 
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o minimalizuje sa čas pri poslednej rozlúčke, obrady sú skrátené pri občianskych aj 
cirkevných pohreboch, ktoré sú bez omší; 

o pozostalým sa odporúča kremácia; 
o v prípade zosnulého na COVID 19 nebude umožnená rozlúčka v obradnej sieni  Domu 

smútku. 
 

Mestský úrad - kancelária primátora 
o zhotovuje tlačové správy a zápisy zo zasadnutí krízového štábu mesta; 
o zabezpečuje publicitu prijatých opatrení zasielaním tlačových správ a zverejňovaní 

informácií na web a fb stránke mesta; 
o zabezpečilo výrobu a distribúciu letáku Projekty mesta pre seniorov; 
o prijalo opatrenie týkajúce sa občianskych obradov – sobáše boli povolené s účasťou 

maximálne 10 osôb vrátane snúbencov, rodičov a svedkov, obmedzený bol počet 
účinkujúcich, od 4. 5. je povolená účasť na sobáši v obradnej sieni radnice pre 
maximálne 30 osôb; 

o účasť na posledných rozlúčkach bola limitovaná v obradnej sieni na cintoríne pre 
maximálne 20 osôb; 

o objekt radnice bol uzamknutý, vstup bol zabezpečený na základe ohlásenia stránok pri 
vnútorných vchodových dverách radnice (zvonček); 

o prevádzka TIC bola uzavretá pre verejnosť do 24. 4. 2020, komunikácia s verejnosťou 
prebiehala elektronicky a telefonicky, od uvedeného dňa platí obmedzený prevádzkový 
čas od 9.00 do 15.00 hod.; 

o od prijatia opatrení ÚVZ SR bolo zrušený výstup do kostolnej veže, povolený bude              
od 1. 6. 2020 v osobitnom režime; 

o neboli realizované pietne spomienkové akcie  pri príležitosti 81. výročia Malej vojny ani 
pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny; 

o spracovaný a zverejnený v Ičku, na Fb a web stránke mesta bol prehľad poskytovateľov 
stravy, donášky potravín a drogérie. 

o na základe požiadavky Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska MV SR 
pracovníci referátu CR kontaktovali ubytovateľov v meste a blízkom okolí pre zisťovanie 
poskytovateľov ubytovania za účelom okamžitého využitia ich zaradení pre  vytvorenie 
karanténnych stredísk: 

 
 

Spracovali: Peter Klein, Andrea Jančíková 

Názov objektu Kapacita ubytovania Rozdelenie lôžok  
Penzión Kráľov prameň 20 9 izieb s vlastným sociálnym zariadením 
Grand Hotel Spiš ***, 
Čingov,  
Spišské Tomášovce 

78 28 izieb  

Garni Hotel 31,  
Spišská Nová Ves  24 12 izieb 

Park Hotel Čingov,  
Čingov - Smižany 65 19 izieb: (17/3, 2/4), samostatný 

apartmán (2/3 izby) 


