Tlačová správa k doplneniu prerokovaných bodov zo zasadnutia Krízového štábu Mesta
Senec s riaditeľmi základných a materských škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec zo dňa 10. 3. 2020
Dňa 10. marca 2020 o 11.00 h bol primátorom mesta Senec Ing. Dušanom Badinským zvolaný
Krízový štáb mesta Senec (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu
obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Senec pred šírením ochorenia
COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Senci evidujeme
potvrdený prípad tohto ochorenia, preto Mesto podniká preventívne opatrenia.
Úvodom rokovania KŠ primátor informoval o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v
meste už vykonané (informovanie obyvateľov mesta na webovej stránke mesta a sociálnej
sieti, bolo zverejnené číslo infolinky, na ktorú je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na
ochorenie koronavírusom, zatvorenie sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Senec pre návštevy).
Dňa 10. 3. 2020 boli prijaté nasledovné opatrenia:
Kultúra, šport, verejné podujatia
Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje nasledovné OPATRENIE
„Podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona č.355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým
osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy“ Na základe uvedeného Mesto
Senec
ruší všetky kultúrne, športové a iné podujatia hromadného charakteru v organizáciách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na dobu do konca 12.týždňa, t.j. do 23.3.2020
ilo kultúrne inštitúcie pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta Senec, aj kino,
Mestská knižnica mesta Senec) s platnosťou ihneď a predbežne na dobu do konca 12. týždňa,
t.j. do 23.3.2020
nariaďuje organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec v súlade s verejnou
vyhláškou č. OLP/245/84443 zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy;
Školstvo
jednomyseľne prijali odporúčanie primátora mesta uzavrieť ZŠ a MŠ s platnosťou od stredy
11. 3. 2020 do 13.3.2020 z dôvodu mimoriadneho voľna spôsobeného nepredvídanými
udalosťami.
od 11.3. do 13.3.2020 bude zatvorené aj CVČ a ZUŠ pôsobiace v Senci. Zároveň
CVČ a ZUŠ-ky v súlade s Verejnou vyhláškou ÚVZ SR č.OLP/245/84443 zrušia plánované
verejné predstavenia a vystúpenia svojich žiakov v čase od 11.3.-23.3.2020
Riaditeľom škôl bolo odporučené zrušiť lyžiarske výcviky a plánované výlety a exkurzie.
Sociálne zariadenia
ej ul. až do odvolania.
Stredisku sociálnych služieb – mestskej jedálni na
Hviezdoslavovej ul. je možné odoberať naďalej osobne alebo prostredníctvom rozvozu;
stravovanie priamo v priestore Mestskej jedálne je však zakázané až do odvolania
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Mestský úrad mesta Senec
príp. s nimi spojené služobné cesty
elektronickou formou
drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca
neskôr)
bezstránkový režim ( prístupná bude jedine podateľňa)
pre jednotlivé stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia www.senec.sk
; uvítanie do života a pod.)
budú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.

Ďalšie mestské organizácie:
práva cestovného ruchu Senec, s.r.o. (ďalej len SCR SC, s.r.o.) ako aj Mestské Múzeum,
ktoré sídlia v Tureckom dome uzatvárajú budovu pre verejnosť, vybavovanie stránok bude
zabezpečené prostredníctvom telefónu a e-mailu (tel. na SCR SC, s.r.o.:
02/45923080;0905277902; scr@slencnejazera.eu; Mestské múzeum: tel.č. 02/20205501;
0911169754; muzeum@senec.sk).
– pre stavebný poriadok prechádza od 11.3 do 23.3.2020 do
bezstránkového režimu; v dotknutom období sa rušia aj výjazdy na stavebné konania;
klientom sa odporúča elektronicky komunikovať s pracovníkmi SOÚ
Ostatné
a košíkov
účania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia,
zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov)
Spoločnosť Slovak Lines, a.s. Bratislava, prevádzkovateľ miestnej autobusovej dopravy na
základe našej žiadosti bude vykonávať dezinfekciu autobusov MAD v meste. V súvislosti s
prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Senec spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.
Senec nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií,
usporiadanie tradičných farmárskych trhov naplánovaných v mesiaci marec.
všetky objekty vo vlastníctve Mesta Senec budú dezinfikované
pohrebné obrady v Dome smútku je povolené vykonávať výlučne iba za prítomnosti
najbližšej rodiny od 11.3. – 23.3.2020

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Senec bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných
informácií

ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA
ZDRAVOTNÍCTVA
a REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

MINISTERSTVA
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