
Zápis 

zo zasadnutia  Krízového štábu mesta Bytča, zo dňa10.03.2020 

Prítomní : primátor mesta Ing. Miroslav Minárčik, prednostka úradu Ing. Alžbeta 
Kramarová, Ing. Bohuslav Tiso, ved.org.-správ.odd, Ing. Jarmila Kramarováved.finač. odd. , 
Ing. Anton Kotešovskýved. reg. rozvoja a správy majetku, Ing. WaldemarOszczedaved. 
výstavby a životného prostredia, Marek Smetana, náčelník Mestskej polície,  Ľubomír 
Hrobárik, pracovník TSMB, Mgr. JadrankaMoravcová , pracovníčka Domova soc. služieb, 
Mgr. Katarína Hromcová , riaditeľka ZŠ Mieru, PhDr. Mária Torousová , riad. ZŠ E. Lániho, 
Mgr. Zuzana Rumanová riad. MŠ Dostojevského, Mgr. Eva Kamasová , riad. MŠ Hurbanova, 
Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ Hliník nad Váhom, Mgr. Ľubica Macangová , riad. MŠ 
Pšurnovice, Mgr. Oľga Hlavoňová , riad. MŠ Hrabové, PhDr. Mária Hlavoňova, riad. CVČ, 
Mgr. Viera Křížová, riad. ZUŠ, Mgr. Anton Duník–dekan, Ing. Mgr. Miroslav Babeľa , 
právnik mesta, Ľubica Raždíková , prac. Mestskej knižnice, Ing. Tarneková referent org.-
správ. oddelenia / školstvo/., Helena Horvátova referent krízoveho riad. 

Primátor mesta Bytča  p.  Ing. Miroslav Minárčik zvolal zasadnutie Krízového štábu / ďalej  
len KŠ / mesta Bytča dňa10.03.2020 8,15hodine, z dôvodu uplatňovania preventívnych 
opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike, v  zmysle 
záverov zasadnutia ústredného krízového štábu SR. 

 Pán primátor ako predseda KŠ mesta Bytča privítal všetkých zúčastnených a oboznámil ich 
so situáciou ohľadom šírenia nákazy koronavírusu a taktiež s ďalším postupom aby sa 
predišlo nákaze a prípadnej  panike. 

Informoval prítomných , že mesto Bytča až do 24.03.202 ruší všetky spoločenské, kultúrne a 
športové podujatia na území mesta Bytča, odporúča mestským i súkromným organizáciám 
zrušiť hromadné kultúrne, sociálne a športové podujatia. Taktiež vyzýva všetky seniorské 
kluby v meste, aby prerušili svoju činnosť do uvedeného termínu. 

Pán Mgr.Raždík z Okresného úradu v Bytči , vedúci odboru CO a KR taktiež neodporúča, aby 
sa konali kultúrne, spoločenské a športové podujatia počas doby, ktorú stanovil ústredný 
krízový štáb SR na svojom zasadnutí. / Odporúča  zrušiť alebo preložiť tieto podujatia/. 

Pán Ing.  Tiso, vedúci org. –správ. odd. Mestského úradu informoval o podujatiach KD, ktoré 
sa mali konať v nasledujúcich dňoch. 

Pán primátor taktiež nariadil zrušiť futbalové , hádzanárske a iné športové podujatia a taktiež 
zrušiť návštevy telocvične v Základných školách pre externistov. 

Dekan farnosti Bytča Mgr. Anton Duník informoval o opatreniach ktoré ako správca farnosti 
urobil v súvislosti výskytom koronavírusu. / Vyprázdnené sväteničky, znak pokoja sa nedáva, 
liturgické pomôcky používajú každý vlastné, k dispozícii sú papierové vreckovky a taktiež 
dezinfikujú priestory kostola/. Sväté omše  zrušiť nemôže  môže ich iba obmedziť. Je na 
ľuďoch aby ostávali doma povedal. 

Pán primátor sa pýtal riaditeliek ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ, ako to je s počtom detí,  u ktorých sú 
príznaky  choroby / nemyslel len koronavírus,  ale aj chrípku keďže je a chrípkové obdobie/. 

Pani riaditeľka  ZŠ Mierová informovala, že vzhľadom nato , že boli jarné prázdniny , 
chorobnosť je minimálna. 



Pán primátor dal pokyn na zakúpenie teplomerov a v ZŠ, MŠ , CVČ , ZUŠ , ale aj v Domove 
soc. služieb, TSMB, a taktiež na Mestskom úrade sa budú v prípade podozrenia konať 
kontroly telesnej teploty u pracovníkov ako aj u detí. 
Uvedená skutočnosť bude žiakom napísaná do žiackej knižky, s tým, že prosíme rodičov aby 
svoje deti, ktoré budú ráno vykazovať zvýšenú teplotu/ alebo niektorý z príznakov 
nákazy/neposielali do školy. Toto platí aj pre všetky MŠ. 

Pracovníčka Domova soc. služieb, pani Mgr. Moravcová informovala o stave zariadenia. 
Chorobnosť u nich je nižšia ako minulý rok. Pýtala sa , ako majú postupovať v prípade, ak by 
chorobnosť bola vysoká u pracovníkov. 

Pani prednostka úradu informovala, že Mesto Bytča zamestnáva opatrovateľky a v prípade 
potreby by sa hľadalo riešenie, Pán Raždík informoval, že v prípade mimoriadnej situácie  
môže primátor nariadiť pracovnú povinnosť. 

Pán dekan pripomenul , že v našej farnosti sú  tri rehoľné sestry , ktoré aj v meste poskytujú 
opatrovateľskú činnosť a budú v prípade potreby k dispozícii v domove  soc. zariadenia. 

Pani riaditeľka zo ZŠ Mieru sa taktiež informovala, ako to bude s oslavami Dňa učiteľov, 
zápisom prváčikov a s inými akciami.   

Pán primátor, informoval, že o týchto akciách sa bude rozhodovať až po skončení týchto 
opatrení, ktoré budú zatiaľ do 24.03.2020. Rozhodnutie bude podľa momentálnej situácie 
v danej chvíli. 

Pani Raždíkova pracovníčka Mestskej knižnice informovala, že akcie v knižnici sú zrušené , 
návštevníci chodiť môžu a pracovníčky zodpovedne dezinfikujú priestory. 

Vyzývane tiež občanov, aby zvážili komunikáciu s mestským aj okresným úradom 
telefonicky, elektronicky, písomne a zbytočne osobne nenavštevovali tieto inštitúcie. 

Na záver pán primátor ešte raz zopakoval všetky oparenia a taktiež vyzval aby sa nešírila 
panika. Všetkých informoval o aplikácií mesta Bytča kde budú zverejnené všetkyspoloč. 
Kultúrne a športové podujatia mesta Bytča, taktiež informácie o odstávkach elektriny , vody 
a podobne. 

Pán primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť . 

V Bytči dňa, 10.03.2020 

Zapísala : Helena Horvátová 

 

 

 

 

 

 



Opatrenia ZPS a DS  JESIENKA prijaté v  súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej 
situácie  v súlade s Usmernením hlavného hygienika SR , Usmernením ústredného krízového 
štábu SR a Krízového štábu Mesta Bytča na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia 
COVID-19. Prijaté opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a klientov ZPS Jesienka, 
boli s nimi riadne oboznámení a platia do ODVOLANIA. 

- Zákaz návštev a pohybu iných osôb na všetkých pracoviskách ZPS a DS Jesienka 
- Prerušenie  prevádzky Denného stacionára 
- Zákaz pohybu klientov mimo priestorov zariadenia (iba v záhrade) 
- Obmedzenie skupinových záujmových a voľno-časových aktivít  
- Pomoc klientom zo strany sociálnych pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov pri 

zabezpečovaní ich požiadaviek na zabezpečenie individuálnych potrieb (napr. nákupy, 
zabezpečenie telefonického kontaktu, zvýšená informovanosť rodinných príslušníkov...)   

- Stravovanie klientov sa zabezpečuje na izbách 
- Zakazuje sa preberanie donesených vecí od príbuzných pre klientov (okrem osobných vecí 

a zdravotníckych pomôcok – tieto budú pred odovzdaním klientovi náležite vydezinfikované) 
- Úhrady za poskytované sociálne služby budú v od mes. marec 2020 realizované 

bezhotovostným stykom alebo vo vestibule zariadenia vo vopred stanovenom termíne 
(informácie podá Mgr. Kmeťová na č.t. 0948 062 637) 

- Úhrady za externé stravovanie v jedálni formou vývozu  budú od mes. marec 2020 
realizované bezhotovostným stykom alebo predaním hotovosti v uzatvorenej obálke šoférovi 
(informácie p.Begáňová na č.t. 0911 306 169) 

- Zakázaný je vstup odberateľov stravy formou osobného odberu do priestorov jedálne – obed 
im bude vydaný do obedára k zadnému vchodu kuchyne    

- Dodržiava sa zvýšená frekvencia dezinfekcie nádob na roznášku stravy 
- Ochrana pracovného odevu zamestnancov pri opustení priestorov pracoviska jednorazovým 

oblečením 
- Striktné  používanie osobných, ochranných pracovných prostriedkov (rúška, hygienické  

rukavice, vhodný pracovný odev)  
- Častejšia frekvencia prania pracovných odevov v dezinfekčnom pracom prostriedku   
- Používanie takých pracovných odevov, ktoré sú prateľné aj na vyššie teploty (min 60 stupňov) 
- Dôsledné pravidelné dodržiavanie  dezinfekcie rúk a všetkých povrchov vhodnými 

dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom 
- Rešpektovanie opatrení Ústredného krízového štábu a Hlavného hygienika nielen na 

pracovisku, ale aj v súkromí vzhľadom na možnosť nepriameho prenosu nákazy  
- Nevstupovať na pracovisko v prípade podozrenia na respiračné ochorenie a pri akýchkoľvek 

začínajúcich príznakoch ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, dýchavičnosť...) 
bezodkladne telefonicky kontaktovať riaditeľku, alebo priameho nadriadeného zamestnanca 

- Zamestnávateľ si vyhradzuje právo merania teploty zamestnancom pri vstupe na pracovisko 
a pri odchode z pracoviska (vzájomná kontrola zamestnancov)- zamestnanci vykonajú záznam 
o odmeranej hodnote 

- Zamestnávateľ umožnil tým zamestnancom, u ktorých to je možné s ohľadom na druh 
vykonávanej pracovnej činnosti, dočasný výkon práce z domu 

- Zamestnávateľ osobitným spôsobom upozornil zamestnancov na ich povinnosť oznámiť 
skutočnosť, ak boli za ostatných 14 dní  vycestovaní v oblastiach, kde už bol potvrdený výskyt 
prípadov ochorenia COVID-19, alebo mohli byť potenciálne v kontakte s nakazenými 
osobami, prípadne sú v priamom kontakte s osobami, ktoré pricestovali z oblastí vyhlásených 
za rizikové 
    

          V Bytči dňa 13.3.2020                                                                 Mgr. Adriana Tichá 

                                                                                                       Riaditeľka ZPS a DS Jesienka                                          



                                                      

                                                                              


