
 

 

 

DOKUMENTÁCIA 
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 
PODÁVANIE INFORMÁCIÍ, ZÁPISY 
A PROGRAMY ZO ZASADNUTÍ KŠ  

KŠ 
6 
 

OBEC ZBOROV 
 

1 / 3 

 

 

 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 02/2020                                                                     Dátum: 23.09.2020 

  

 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  OBCE ZBOROV 

zo dňa 23.09.2020 

  

  
PRÍTOMNÍ:   podľa prezenčnej listiny 

  
OSPRAVEDLNENÍ:  podľa prezenčnej listiny 

  

PROGRAM: 

 

      Úvod – schválenie programu zasadnutia krízového štábu obce 

1. Zhodnotenie epidemiologickej situácie v obci z pohľadu výskytu ochorenia 

COVID-19.  

2. Zhodnotenie stavu pripravenosti miestnych organizácií na druhú vlnu pandémie 

koronavíru. 

3.  Návrh  na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie  

      Záver 

         

 

Zasadnutie  krízového štábu viedol tajomník krízového štábu Mgr. Peter Hudák, PhD. 

z poverenia predsedu krízového štábu Mgr. Jána Šurkalu, PhD. Na zasadnutí oboznámil 

prítomných členov krízového štábu s navrhovaným programom rokovania a informoval.  

 

K bodu 1 

 

MUDr. Ján Balon informoval členov štábu o aktuálnom vývoji epidemiologickej situácie 

a novoobjavených prípadoch koronavírusu (COVID-19) na území obce. Prítomným objasnil 

spôsob prenosu infekcie, príznaky ochorenia a riziká spojené s nedostatočnou osobnou 

ochranou či hygienou.  
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Zároveň požiadal zamestnancov Obecného úradu v Zborove, aby prostredníctvom rozhlasu 

a ďalších komunikačných prostriedkov požiadali občanov Zborova a okolitých obcí, nech 

pred návštevou ktorejkoľvek ambulancie najprv telefonicky kontaktujú lekára, ktorí im 

odporučí ďalší postup, a to aj v prípade teploty, nádchy alebo iného mierneho respiračného 

ochorenia.  

 

K bodu 2  

 

Zástupcovia miestnych organizácií – Spojená škola Zborov, miestna organizácia Červeného 

kríža v Zborove, Dobrovoľný hasičský zbor v Zborove – zhodnotili z vlastnej perspektívy 

doterajší priebeh druhej vlny pandémie a jej dôsledky na život obyvateľstva. Osobitná 

pozornosť bola venovaná ochrane ohrozených skupín, predovšetkým školopovinnej mládeži, 

seniorom a marginalizovanej rómskej komunity.  

Spoločne skonštatovali dobrú pripravenosť ľudských zdrojov a materiálneho vybavenia na 

zvládnutie nástupu pandémie na území obce.  

 

K bodu 3  

 

Na základe spoločnej analýzy situácie krízový štáb prijal nasledujúce odporúčania pre 

samosprávu obce:  

1. Viesť informačno-preventívnu kampaň mobilizujúcu obyvateľov obce v prospech 

používania rúšok a dôsledného dodržiavania hygienických zásad.  

2. Pri povoľovaní kultúrno-spoločenských alebo športových podujatí postupovať v súlade 

s nariadeniami vlády, v žiadnom prípadne neprekračovať stanovené normatívy 

a upozorňovať usporiadateľov a účastníkov na dodržiavanie platných opatrení 

zamedzujúcich šíreniu infekčného ochorenia.  

3. Monitorovať pohyb občanov alebo ich príbuzných, ktorí prichádzajú na územie obce 

z rizikových oblastí z domova, zo zahraničia a osobitne z Českej republiky. V prípade 

zistenia individuálnych prípadov porušenia karanténneho opatrenia bezodkladne 

informovať RÚVZ Bardejov.  

4. Neorganizovať verejné skupinové podujatia, ktoré predstavujú riziko pre ohrozené skupiny, 

najmä pre školopovinnú mládež, seniorov a marginalizovanú rómsku komunitu.  

5. Dočasne obmedziť činnosť samosprávou zriadených organizácií alebo upraviť ich 

prevádzkový režim spôsobom, ktorým sa eliminuje neriadený kontakt ľudí a tým sa 

zamedzí riziko prenosu ochorenia z človeka na človeka. 

6. Na úrovni obce koordinovať jednotlivé zložky civilnej ochrany a pomáhať sociálne 

ohrozeným skupinám formou materiálnej výpomoci alebo poskytovaním asistencie pri 

bežných úkonoch, ako napríklad nákup pre seniorov.  

7.  Vyzvať návštevníkov cirkevných alebo civilných obradov, aby používali rúška.  

8. Požiadať RKFÚ v Zborove o zváženie využitia online prenosov nedeľných alebo 

sviatočných bohoslužieb, aby sa v chladnom období znížila šanca, že modliaci sa 

nachladia, dostanú chrípku alebo koronavírus.  

7.  Zvolať krízový štáb v prípade skokového nárastu výskytu ochorenia koronavírusu na 

území obce Zborov.  
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Na záver rokovania tajomník poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú 

aktivitu počas zasadnutia krízového štábu. 

  

Zapísal: tajomník krízového štábu obce 

            

 

           ................................                                                    ..................................... 

 Mgr. Peter Hudák, PhD.    Mgr. Ján Šurkala, PhD.            

tajomník                                                                     predseda  

            krízového štábu obce                                                krízového štábu obce 

 


