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K preventívnym opatreniam pribúdajú ďalšie, mesto vyzýva na prejavy spolupatričnosti    

Žilina, 16. marca 2020 – Na prejav spolupatričnosti so seniormi, ktorí patria v súvislosti 

s prenosným ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 k najviac 

ohrozeným skupinám, vyzýva mesto Žilina.  

„V meste aktuálne žije viac ako 20-tisíc seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha 

najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť 

neodkladnú záležitosť na úrade alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii 

apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom okolí, vo svojom susedstve takýchto starých 

ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj povzbudzujúce 

napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni,“ povedal Peter Fiabáne.  

Skupina ľudí nad 65 rokov je vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 najviac ohrozená. Všeobecne sa 

odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, a to najmä tých, ktorí žijú 

osamelo. Lepšie je dať prednosť inému ako osobnému kontaktu. Je potrebné sledovať ich zdravotný 

stav a zariadiť, aby mali zabezpečený nákup potravín a liekov. „Zdôraznite im dôležitosť dôkladného 

umývania rúk, používania ochrany nosa a úst na verejnosti a potrebu obmedzenia kontaktu s inými 

ľuďmi. Niekedy postačí len upokojenie, keďže aktuálne udalosti môžu na mnohých seniorov pôsobiť 

rušivo,“ povedal primátor.  

Krízový štáb mesta Žilina v pondelok 16. marca prijal ďalšiu sériu preventívnych opatrení proti šíreniu 

nebezpečného vírusu. Samospráva apeluje na všetkých Žilinčanov, aby nepodceňovali hygienické 

pravidlá a do vozidiel mestskej hromadnej dopravy, ale aj do potravín, lekárni, drogérií vstupovali len 

so zahaleným nosom a ústami. Využiť môžu rúško alebo iný alternatívny spôsob v podobe šálu či 

šatky. Rovnaké odporúčanie platí aj pre majiteľov prevádzok, ktoré ostávajú otvorené a ich 

zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu so zákazníkmi.    

Do 15. apríla sa v Žiline prerušuje tzv. sociálny taxík, dopravná služba pre imobilných občanov a ľudí 

s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Poďakovanie patrí všetkým obyvateľom, ale aj podnikateľom v Žiline, ktorí sa k 

doterajším preventívnym nariadeniam na zamedzenie šírenia koronavírusu postavili zodpovedne. „Je 

skutočne vidieť spolupatričnosť. Ľudia si uvedomujú, že len spoločnými silami sa dokážeme postaviť 

hrozbe vírusu. Spolupracujú a sú ochotní sa vzdať pohodlia a životných návykov, hoci to nie je 

jednoduché,“ uviedol primátor.      

Okrem uvedených opatrení nadobúdajú od pondelka 16. marca platnosť nariadenia, ktoré krízový štáb 

mesta prijal ešte v minulom týždni.  

 Na obdobie 14 dní sa uzatvára Denný stacionár na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline. 



      
 S účinnosťou od pondelka 16. marca do 15. apríla sa zatvárajú jedálne a výdajne stravy, ktoré 

spravuje mesto. Opatrenie sa dotýka asi 1 000 stravníkov z radov seniorov, ktorí využívajú 

služby Jedálne na Námestí J. Borodáča 1, Jedálne na Lichardovej ulici č. 44 a výdajne jedla na 

ulici A. Kmeťa č. 38. Obmedzenie sa netýka 340 zdravotne znevýhodnených a imobilných 

občanov, ktorí doteraz využívali dovoz stravy domov. 

 V obmedzenom režime funguje od 16. marca Mestský úrad v Žiline. Úradné hodiny pre 

verejnosť sú zrušené, od 8.00 do 11.00 hodiny budú v sídle úradu na Námestí obetí 

komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne. Samospráva žiada, aby občania 

využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúča 

uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na 

jednotlivé odbory mestského úradu sú k dispozícii na internetovej stránke v časti 

Občan/Kontakty. Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného 

úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace 

(Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch budú otvorené v úradných hodinách stanovených 

Ministerstvom vnútra, a to od 8.00 do 11.00 hodiny.  

 Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorého linky jazdia od pondelka 16. marca až do odvolania 

v prázdninovom režime, prijal aj ďalšie preventívne opatrenia na zamedzenie kontaktu vodiča 

s cestujúcimi. Zakázané bude nastupovať a vystupovať prvými dverami na vozidle mestskej 

hromadnej dopravy a zamedzený je prístup do prednej časti vozidla. Z rovnakých dôvodov 

dopravný podnik zrušil dopytové otváranie dverí. Vodiči sú podľa usmernenia povinní otvárať 

všetkých zastávkach. Do autobusov a trolejbusov v Žiline budú môcť odteraz nastúpiť len 

cestujúci, ktorí budú mať na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo alternatívneho 

zahalenia nosa a úst, ako napríklad šálom, šatkou a pod. Pri cestovaní mestskou hromadnou 

dopravou sa zároveň odporúča nosiť rukavice. 

 Na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 môžu Žilinčania získať aktuálne informácie 

o vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom v Žiline a o tom, aké usmernenia vydalo mesto. 

Telefónna linka je k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 19.00 hodiny. Pre verejnosť je 

sprístupnená aj internetová stránka http://www.zilina.sk/koronavirus/, ktorá na dennej báze 

informuje o aktualitách ohľadom koronavírusu a preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu. 

Občania môžu so svojimi podnetmi kontaktovať mestský úrad aj elektronicky e-mailom na: 

hovorca@zilina.sk.   

 Okrem toho mesto žiada o zodpovedné dodržiavanie nariadení a opatrení, ktoré vydalo  

v posledných dňoch a taktiež o nosenie osobných ochranných prostriedkov a  prísne 

dodržiavanie hygienických pravidiel. 

 

 

http://www.zilina.sk/mestsky-urad-v-ziline/
http://www.zilina.sk/koronavirus/


      
Opatrenia Vlády Slovenskej republiky a ústredného krízového štábu:  

Mimoriadne opatrenia platné pre celé územie Slovenska prijal na svojom rokovaní 15. marca aj 

ústredný krízový štáb.  

 Z dôvodu ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa od pondelka 16. marca 

sa na 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 

služby okrem predajní potravín, drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych 

pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc 

pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre 

zvieratá a veterinárnych ambulancií.  

 V prevádzkach verejného stravovania, teda aj vo všetkých reštauráciách a v stánkoch rýchleho 

občerstvenia, sa zakazuje prítomnosť zákazníkov, dovolený je len výdaj jedla a donáška. Pre 

občanov, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí, je povinná karanténa 

v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR.  

 Pripraviť sa majú opatrenia na vyplácanie sociálnych dávok, tak aby nedošlo k šíreniu vírusu.  

 Ministri financií a hospodárstva vypracujú opatrenia na zmiernenie ekonomických dosahov. 

 Všetky nemocnice a zdravotnícke zariadenia musia z nariadenia krízového štábu obmedziť 

plánované život a zdravie neohrozujúce operačné zákroky a pripraviť sa na vyčlenenie 

zdravotníckych kapacít na výkony súvisiace s koronavírusom. 

 Vláda Slovenskej republiky zároveň vyhlásila núdzový stav pre všetky nemocnice v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. V praxi to znamená, že vláda môže 

presúvať medzi nemocnicami zdravotnícku techniku, ale prikázať aj presun lekárov. Zakázaný 

je taktiež napríklad štrajk v uvedených zariadeniach. V Žilinskom kraji ide o Univerzitnú 

nemocnicu v Martine, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline a Ústrednú vojenskú 

nemocnicu SNP – fakultnú nemocnicu v Ružomberku.   

 Vláda zároveň vyzvala predstaviteľov samospráv na Slovensku, aby umožnili  neobmedzený 

prístup marginalizovaným komunitám k pitnej vode na nevyhnutnú dobu. 

Úplné znenie opatrenia Úradu pre verejné zdravotníctvo SR zo dňa 15. marca: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_150

32020.pdf 

Vladimír Miškovčík 

hovorca mesta 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

