
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 Kramarová ved.finač. odd. , 
Ing. Anton Kotešovský ved. reg. rozvoja a správy majetku, Ing. Waldemar  Oszczeda ved. 
výstavby a životného prostredia, Marek Smetana, náčelník Mestskej polície,  Ľubomír 
Hrobárik, pracovník TSMB, Mgr. Jadranka Moravcová , 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 dňa 10.03. 2020 8,15 hodine, 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 Mierova 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 všetky spoloč. 
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 


