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Tlačová správa zo zasadnutia KŠ Mesta Senec zo dňa 12.3.2020 

Dňa 12.3.2020 o 14.30 hod. bol primátorom mesta Senec Ing. Dušanom Badinským zvolaný Krízový 

štáb mesta Senec (Ďalej len KŠ SC) v súvislosti so zavedením ďalších neodkladných opatrení na ochranu 

obyvateľov a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Senec pred šírením ochorenia COVID-19, 

ktorého výskyt k dnešnému dňu sa potvrdil na území SR v 16 prípadoch. Na základe najnovších 

opatrení, ku ktorým pristúpila Vláda SR uznesením č.111 zo dňa 11.3.2020 (vyhlásenie mimoriadnej 

situácie na celom území SR) a Ústredný krízový štáb SR, Mesto Senec v nadväznosti na aktuálne 

zverejnené informácie pristupuje k rozšíreniu prijatých opatrení nasledovne: 

Kultúra, šport, verejné podujatia 

 Mesto Senec pokračuje v zákaze organizácie akýchkoľvek kultúrnych, športových a 

spoločenských podujatí hromadného charakteru v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Senec na dobu neurčitú do odvolania; 

 Mestské kultúrne stredisko (MsKS), vrátane kina, mestskej knižnice ako aj mestského múzea 

ostáva naďalej uzavreté pre verejnosť na dobu neurčitú až do odvolania;  

 Mesto Senec nariaďuje organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta konať v súlade 

s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom dňa 12.3.2020, t.j. zákaz organizovať 

a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy na dobu 

neurčitú až do odvolania  

 https://bratislavskykraj.sk/vieme-prvi-stat-prijal-tvrde-opatrenia-proti-koronavirusu/ 

 

 

Školstvo 

 

 riaditeľom materských a základných škôl a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec 

primátor nariaďuje pokračovať v prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu aj na ďalšie 

obdobie dvoch týždňov, t.j. od 16.3. 2020 do 27.3.2020; 

 pokračuje zákaz všetkých prenájmov telocviční v školských zariadeniach na športové, kultúrne 

a spoločenské aktivity a akcie hromadného charakteru  na dobu neurčitú; 

 naďalej trvá zákaz organizovania lyžiarskych výcvikov, výletov a exkurzií žiakov na dobu 

neurčitú až do odvolania; 

 Mesto Senec žiada rodičov, resp. zákonných zástupcov detí a mládeže zodpovedne dohliadnuť 

na aktuálne voľnočasové aktivity a pohyb svojich ratolestí počas prerušeného výchovno-

vzdelávacieho procesu, tak aby ich čo najviac chránili pre nebezpečenstvom ochorenia 

koronavírusom; odporúča sa maximalizovať obmedzenie ich pohybu vo verejných priestoroch; 

 

Sociálne zariadenia  

 zatvorenie Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Senec na Hviezdoslavovej ul. pre verejnosť 

až do odvolania; 

 zatvorenie Denného centra seniorov na Hviezdoslavovej ul. až do odvolania; 

 Obedy pre seniorov pripravované v Stredisku sociálnych služieb – mestskej jedálni na 

Hviezdoslavovej ul. je možné odoberať aj naďalej osobne alebo prostredníctvom rozvozu; 

avšak stravovanie priamo v priestore mestskej jedálne je zakázané až do odvolania; 
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Mestský úrad v Senci 

 Na Mestskom úrade v Senci (ďalej len MsÚ) sa zavádza obmedzený stránkový režim. 

V stránkových dňoch pondelok, piatok bude prístupná verejnosti iba podateľňa v čase od 8.00 

– 11.00 h; v stránkový deň streda bude podateľňa MsÚ prístupná verejnosti v čase od 13.00- 

16.00 h. Vstup do priestorov MsÚ vo vyhradených stránkových hodinách pre podateľňu bude 

regulovať tím informátorov MsÚ. PROSÍME VEREJNOSŤ o trpezlivý a disciplinovaný prístup 

a pohyb pri osobnej návšteve MsÚ v Senci počas vymedzených stránkových hodín. Prijaté 

opatrenia sú vymedzené s cieľom zodpovedným spôsobom minimalizovať akékoľvek 

možnosti rozšírenia ochorenia COVED-19. Za porozumenie VOPRED ĎAKUJEME 😊 Na 

ostatných útvaroch a referátoch MsÚ sa zavádza bezstránkový režim od 13.3. 7.00 hod. až do 

odvolania; žiadame občanov komunikovať s MsÚ telefonicky alebo elektronicky. Potrebné 

kontakty pre túto formu komunikácie nájdete na www.senec.sk 

 Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov napr. za KO a akýchkoľvek iných platieb 

elektronickou formou; 

 Zberný dvor na Železničnej ulici v Senci bude otvorený len v pondelok a v stredu; 

 Posúva sa aj termín jarného upratovania, ktoré sa malo konať 21. a 28.3.2020. 

Ďalšie mestské organizácie 

 Mestská obchodná spoločnosť Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. ako aj Mestské Múzeum, 

ktoré sídlia v Tureckom dome ostávajú zatvorené pre verejnosť až do odvolania; žiadame 

verejnosť komunikovať s uvedenými inštitúciami telefonicky alebo elektronicky (SCR Senec, 

s.r.o : tel.č. 02/45923080; 0905277902; e-mail:  scr@slnecnejazera.eu; Mestské Múzeum  

tel.č. 02/20205501; 0911169754; e-mail: muzeum@senc.sk) 

 Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok prechádza do bezstránkového režimu do 

odvolania; všetky podania sú umožnené cez vymedzený stránkový režim podateľne MsÚ (viď 

vyššie) v dotknutom období sa rušia aj výjazdy na stavebné konania; klientom sa odporúča 

elektronicky komunikovať s pracovníkmi SOÚ; 

Ostatné 

 Spoločnosť Slovak Lines, a.s. prevádzkovateľ miestnej autobusovej dopravy v Senci 

zabezpečuje dezinfekciu autobusov MAD v meste. V súvislosti s prerušením výchovno-

vzdelávacieho procesu na našich materských a základných školách predbežne až do 27.3.2020 

spoločnosť pokračuje aj naďalej v zavedení prázdninového cestovného poriadku. 

Prevádzkovateľ MAD úctivo žiada cestujúcich nastupovať do autobusu zadnými dverami  

 Mesto Senec zabezpečí dezinfekciu svojich objektov vrátane detských ihrísk; 

 Pohrebné obrady v Dome smútku je povolené vykonávať výlučne za účasti najbližšej rodiny až 

do odvolania;  

 Svadobné obrady v Sobášnej sieni MsÚ je povolené vykonávať výlučne za účasti najbližšej 

rodiny až do odvolania;   

 

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

opatrení Ústredný krízovým štábom SR 

 

http://www.senec.sk/
mailto:scr@slnecnejazera.eu
mailto:muzeum@senc.sk
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ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR 

a REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA a v neposlednom rade aj stránku mesta 

Senec www.senec.sk  

 

 

http://www.senec.sk/

