
Zápisnica z 5. zasadnutia Krízového štábu 

obce Bernolákovo 

25.3.2020 

12:00 – 13:30 

 

Prítomní: 

Všetci členovia Krízového štábu obce v spoločnej skupine on line prostredníctvom aplikácie 

Whatsapp, menovite: Richard Červienka, Miroslav Turenič, Ľubomíra Šuvadová, Milan 

Krampl, Jana Chalániová, Róbert Láska, Denisa Danišová, Peter Letanovský, Petra Sabin 

Wenzlová, Zdenka Nagyová, Erik Mihalský. 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Prijatie opatrení v obci nariadených v Opatreniach Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platných od 25.3.2020 

(aplikovateľných na území obce) 

3) Diskusia 

 

K bodu 1) 

Predseda krízového štábu otvoril zasadnutie online a skonštatoval, že všetci členovia 

krízového štábu sú prítomní a zdraví. 

 

K bodu 2) 

Krízový štáb berie na vedomie a informuje občanov: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. do odvolania 

vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad 

respirátor, rúško, šál, šatka...atď.). Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov            

na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom v Slovenskej 

republike. 



Dôrazne vyzývame občanov starších ako 65 rokov, aby obmedzili svoj pohyb vo vonkajšom 

prostredí len na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy 

zdravotníckeho zariadenia) a to v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

V každú nedeľu v mesiaci sa na území obce uzatvoria nasledovné prevádzky a nariaďuje     

sa v tento deň prevádzkovateľom týchto prevádzok vykonať povinnú dezinfekciu týchto 

prevádzok (sanitárny deň): predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, 

predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín                  

na osobitné lekárske účely, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, 

predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.  

Zdôrazňujeme, že cieľom týchto opatrení je ochrana zdravia občanov a predchádzanie 

úmrtiam. 

Verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb sa prikazuje dôsledne 

dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. 

 

K bodu 3) 

Krízový štáb hodnotí situáciu v obci ako pokojnú. Občania rešpektujú nariadené opatrenia.     

V individuálnych prípadoch (v malom množstve) bol u neprispôsobivých občanoch potrebný 

zásah obecnej polície. To, čo v týchto časoch potrebujeme najviac je spolupráca a nebyť 

ľahostajný k sebe a svojmu okoliu. 

Krízový štáb vyzýva osamelých seniorov a občanov so zdravotnými problémami, že v prípade, 

ak potrebujú pomoc (napr. nákupy, vyzdvihnutie liekov, pošty a podobne....) nech kontaktujú 

Obecnú políciu (ktorá ďalej vyrozumie dobrovoľníkov) v Bernolákove na telefónnom čísle 

0918 882 222 a to 24 hodín denne.  

Krízový štáb berie na vedomie úpravu otváracích hodín miestnej pošty, a to v každý pracovný 

deň od 8:00 hod. do 12:00 hod. s výnimkou stredy, kedy je pošta otvorená aj poobede,       

a to v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. 

Krízový štáb berie na vedomie vyjadrenie ministra školstva z 24.3.2020, že školy ostanú 

zatvorené až do odvolania. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9 (monitor). Zápis 

do základnej školy sa posúva na apríl, konkrétne od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti 

detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája. 

Krízový štáb berie na vedomie informáciu prednostky obecného úradu, že sa naďalej 

pokračuje v dezinfekcii obecných budov i vonkajších priestorov (autobusové zastávky). 

Dobrovoľný hasičský zbor v Bernolákove je ochotný pomôcť v ďalšej dezinfekcii obecných 

budov a verejných priestranstiev. 

 



Krízový štáb berie na vedomie rozdávanie rúšok  občanom  nad 65 rokov. 

Krízový štáb berie na vedomie, že v časopise Bernolák 1/2020 bude uverejnený leták s informáciami 

pre občanov o koronavíruse. 

Krízový štáb naďalej žiada občanov o spoluprácu a plnenie týchto aj doteraz prijatých opatrení. 

 

 

                                                                                                            Mgr. Richard Červienka, v.r. 

                                                                                                             predseda krízového štábu 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Richard Červienka, v.r., predseda krízového štábu 


