
                            MESTO  MYJAVA 
 

Príkaz č. 5 
primátora Mesta Myjava  

 
     Na základe doterajšieho vývoja, výsledkov, záverov Ústredného krízového štábu 

a Opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

 

P r i k a z u j e m 

 

1. Riaditeľom škôl a školských zariadení zriadených mestom Myjava: 
 

a) Dňom 01.06.2020 otvoriť všetky triedy Materských škôl v mete Myjava s max. 

počtom 15 detí na triedu. Zamedziť vstup rodičov či doprovod detí do budov škôlok 

s výnimkou nevyhnutného doprovodu dieťaťa do priestoru šatní. Vo vnútorných 

i vonkajších priestoroch Materských škôl deti a personál nie sú povinné používať 

ochranné rúška ani štíty. 

b) Dňom 01.06.2020 obnoviť vyučovanie Základných škôl pre 1 až 5 ročník s max. 

počtom 20 detí na triedu. Zamedziť vstup rodičom, doprovodom  a iným osobám do 

priestorov škôl. Zabezpečiť desiatu a obedy podľa požiadaviek detí v priestoroch 

školských jedální, konzumácia stravy pre iných stravníkov sa v školách zakazuje, 

stravu si môžu vyzdvihnúť v určených priestoroch. Školské kluby zabezpečiť 

s prevádzkou od 05,45 hod. – 16,30 hod. Vo vnútorných i vonkajších priestoroch 

základných škôl žiaci ani personál nie sú povinní používať ochranné rúška ani štíty. 

Zakazuje sa poskytovať vnútorné priestory a telocvične iným osobám i mimo 

vyučovacích hodín, vonkajšie športoviská môže verejnosť využívať od 16,30 hodiny. 

c) zabezpečiť dôkladné vyčistenie a dezinfekciu vnútorných priestorov všetkých 

otváraných prevádzok škôl a školských zariadení, zabezpečiť dostatok dezinfekčných 

a ochranných prostriedkov a pomôcok, stanoviť a označiť vstupy do budovy, 

informovať zákonných zástupcov detí a žiakov o spôsobe a systéme vzdelávania, 

aktivít, stravovania a ochranných opatreniach. Zriadiť povinný každodenný ranný 

zdravotný filter s meraním teploty pri vstupe pre všetkých oprávnených na vstup do 

priestorov škôl a školských zariadení. 

d) Pripravovať vyučovanie v Základnej umeleckej škole. Vytvoriť systém vstupu, 

pohybu a využívania priestorov pre žiakov individuálnou i skupinovou formou 

v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka. 

e) zabezpečiť vzdelávanie pre žiakov 1-5 ročníka ktorí nenastúpia na vyučovanie 

v skrátenej forme mimo hodín, kedy je na školách realizovaný výchovno-vzdelávací 

proces. 

f) v spolupráci s Centrom voľného času hľadať a zvážiť možnosti rozšírenia aktivít 

a kapacity letného tábora s denným pobytom pre deti s trvalým pobytom na Myjave 

a využitím možností a priestorov ktoré mesto vlastní alebo vie zabezpečiť. 

 

2. Riaditeľke Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka: 
 

a) Dňom 01.06.2020 obnoviť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby 

opatrovateľkami v domácnostiach prijímateľov služby za prísnych hygienických 

podmienok. 



b) Dňom 15.06.2020 obnoviť možnosť návštev prijímateľov v ZOS Nezábudka za 

týchto podmienok: 

 mobilní prijímatelia môžu prijímať návštevy vo vonkajších priestoroch  

a v prípade nepriaznivého počasia v určenej miestnosti 

 imobilní  prijímatelia môžu prijímať návštevy na izbách 

c) návštevy si musí vyžiadať prijímateľ umiestnený v zariadení a návštevníci si musia 

vopred dohodnúť termín návštevy s personálom zariadenia, doba návštevy nesmie 

prekročiť 15 minút a naraz môžu vykonať návštevu max. 2 osoby. 

d) každý návštevník zariadenia musí rešpektovať všetky pokyny personálu, zdržiavať sa 

vo vyhradených priestoroch, prejsť zdravotným filtrom, počas celej doby návštevy 

používať ochranné rúško a rukavice a akýkoľvek tovar, darček, potraviny, tlačoviny 

alebo materiál prinesený prijímateľovi odovzdá na vrátnici k vykonaniu dezinfekcie 

a kontroly. 

e) umožniť dňom 15.06.2020 vychádzky prijímateľov v doprovode personálu. Opustenie 

priestorov ZOS Nezábudka môže trvať max. 15 minút, v skupinke môže byť max. 5 

prijímateľov a nesmie byť do uzavretých priestorov alebo na miesta s vyššou 

koncentráciou osôb. 

f) vypracovať presné podmienky týchto opatrení a informovať o nich prijímateľov ako 

aj príbuzných alebo osoby, ktoré chcú v zariadení vykonať návštevu. 

g) stanoviť čas, kedy je možné realizovať návštevu alebo absolvovať vychádzku 

s prihliadnutím na potreby hygieny, stravovania alebo zabezpečenia iných potrieb 

prijímateľov sociálnej služby. 

h) pripraviť priestory, podmienky a pravidlá pre prijímanie nových prijímateľov do ZOS 

Nezábudka dňom 01.07.2020 s uprednostnením pre záujemcov o túto službu 

s trvalým pobytom v meste Myjava. 

 

3. Konateľke neziskovej organizácie Sociálne služby: 
 

a) pripraviť priestory, podmienky a pravidlá pre obnovenie činnosti DSS ÚSVIT na 

Hoštákoch od 15.06.2020. 

b) pripraviť a predložiť návrh na zmiernenie opatrení v priestoroch zariadení na 

Trokanovej ulici pre prípad pozitívneho vývoja od 15.06.2020. 

 

4. Konateľom Správy majetku mesta Myjava  a spoločnosti Samšport s.r.o. : 
 

a) zabezpečiť v dňoch 28. – 31. mája komplexnú dezinfekciu vonkajších priestorov, 

vstupov, schodísk a športovísk v otváraných prevádzkach a školských zariadeniach. 

b) zabezpečiť počas dvoch víkendov v mesiaci jún podávanie regionálnych špecialít na 

námestí MRŠ v pripravených domčekoch a zvýšených hygienických opatreniach. 

c) otvoriť mestské športoviská s výnimkou krytej plavárne pre športové oddiely 

i verejnosť za stanovených podmienok prevádzkovateľom. 

d) zrušiť vyvesovanie parte až v deň pohrebov, vrátiť sa k štandardnému režimu činnosti 

zamestnancov pohrebných služieb. 

e) naďalej zabezpečiť používanie ochranných rúšok účastníkmi pohrebného obradu, 

nevyužívanie miestnosti na kondolovanie a obmedzenie počtu osôb vo vnútorných 

priestoroch Domov smútku. 

f) naďalej zabezpečovať pravidelnú komplexnú hygienu a dezinfekciu lavičiek, zábradlí, 

detských ihrísk, zastávok a ostatných verejných zariadení. 

 

 

 



5. Zástupcovi primátora mesta: 
 

a) pripraviť harmonogram, priestory, technické zabezpečenie, personálne obsadenie 

a ponuku programov, aktivít a atrakcií v priestoroch hlavného vstupu do športového 

areálu, letného kúpaliska a krytej plavárne. Zabezpečiť otvorenie zábavno-

oddychového areálu počas letných mesiacov, hlavný dôraz klásť na aktivity od piatku 

do nedele so zameraním na deti i dospelých obyvateľov i návštevníkov Myjavy 

b) pripraviť areál PKO Trnovce, presťahovať kinotechniku, zabezpečiť od distribútorov 

filmy, na prevádzku letného kina dňom 01.07.2020 s hracím profilom streda – piatok – 

nedeľa vždy od 21,30 hod.. 

c) pripraviť, prerokovať a predložiť návrh aktivít na koniec školského roka 30.06.2020 

odmenou vo forme voľného vstupu do areálu počas letných mesiacov pre 

vyznamenaných žiakov a odmenou pre žiakov končiacich 9 ročník a otvorenie areálu 

v priestoroch Spartaka Myjava. 

d) predložiť návrh harmonogramu aktivít a podujatí osláv 100. výročia organizovaného 

športu na Myjave v zmenenom termíne 5. – 7. 8.2020 i s požiadavkou na technické 

a priestorové zabezpečenie. 
 

6. Prednostke mestského úradu: 
 

a) otvoriť dňom 01.06.2020 Mestskú knižnicu so vstupom max. 3 osôb do oddelenia 

s pobytom osôb, max 15 minút, bez využívania študovne, čitárne a internetu pre 

verejnosť. Zabezpečiť miestnosť na 24 hodinovú izoláciu a dezinfekciu vrátených kníh 

a nevyberať sankčné poplatky za oneskorené vrátenie knihy. 

b) od 01.06.2020 obnoviť prevádzku Gazdovského dvora v obmedzenom režime bez 

podávania stravy, občerstvenia a len pre max. 5 osôb v priestoroch Gazdovského 

dvora. 

c) sprístupniť priestory výstavnej siene, nácvikových sál a javiska pre zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej umeleckej školy. 

d) pripraviť, prerokovať a predložiť návrh aktivít a podujatí na dni, kedy sa mal konať 

61. ročník MFF Myjava 2020. Od 19. do 21. júna je možné využiť archívne materiály, 

mestskú televíziu, rozhlas, námestie MRŠ, folklórne hudby, krojované páry, zapojiť 

remeslá, regionálne produkty a špeciality a využiť spoluprácu s TV NOE a TV 

Markíza. 

e) predložiť  harmonogram aktivít na dni 1. a 2. augusta 2020 súvisiacich s Dožinkami 

a výročím vzniku Turej Lúky. Realizovať aktivity v priestoroch Gazdovského dvora, 

areálu Padelky a okolia evanjelického kostola v Turej Lúke. Zapojiť do prípravy 

a realizácie ZŠsMŠ  Turá Lúka, evanjelickú cirkev a spolky pôsobiace v tejto časti 

mesta. 

f) pripraviť priestory Sobášnej siene na možnú účasť pri sobášnom obrade pre 25 osôb 

a informovať žiadateľov o sobáš. 
 

Všetci zamestnanci, návštevníci, žiaci, prijímatelia služieb sú povinní dodržiavať všetky 

nariadenia, opatrenia, predpisy a pravidlá určené týmto príkazom ako aj usmernenia vydané 

Ústredným krízovým štábom, Úradom verejného zdravotníctva alebo riaditeľmi jednotlivých 

organizácií. 

Zároveň sa dňom 01.06.2020 končí platnosť nasledovných opatrení vydaných v   

predchádzajúcich Príkazoch: 

Príkaz č. 1 – opatrenia 1,4 

Príkaz č. 2 – opatrenia 1,2,4 

Príkaz č. 3 – opatrenia 1 odst.4, 3 odst.2 a 4, 4, 5 odst,. 1 a 2 

Príkaz č. 4 – opatrenie 5 



 

Vážení obyvatelia, doterajší vývoj v našom meste potvrdil účinnosť opatrení i Váš prístup 

a zodpovedné správanie pri odstránení hrozby rozširovania nákazy COVID-19. Prosím 

Vás, aby ste i naďalej rešpektovali pravidlá, zmiernené opatrenia a verím, že už nie za 

dlhú dobu sa takýchto obmedzujúcich pravidiel zbavíme úplne. 

 

 

Ďakujem Vám 

 

 

 

 

V Myjave dňa 26.05.2020 

 

                                                                                                  Pavel H a l a b r í n 

                                                                                                     primátor mesta 

 


