
  
 

 

 

 

 

KRONIKA 

 

 

MESTA HLOHOVEC 

              

 

 

 

rok   2 0 2 0



 

KRONIKA MESTA HLOHOVEC 2020     
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Tento zápis Kroniky mesta Hlohovec za rok 2020 

obsahuje  52 strán (slovom päťdesiatdva strán) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kollár 

primátor mesta Hlohovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Šulíková 

mestský kronikár 

 

 

 

Mgr. Martina Andreánska bola Uznesením MsZ č. 50 zo dňa 28. júna 2018 menovaná  

do funkcie kronikárky mesta Hlohovec s účinnosťou od 1. júla 2018. Kronikárka v roku 2020 

uzavrela manželstvo a po sobáši prijala manželove priezvisko Šulíková. 



 

KRONIKA MESTA HLOHOVEC 2020     
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

OBSAH 

 

1. Pandémia COVID-19   ...........................................................................................   4  

2. Samospráva mesta     ..............................................................................................   9  

3. Mestské zastupiteľstvo     ....................................................................................... 14  

4. Mestská polícia     .................................................................................................. 18  

5. Rozpočet mesta     .................................................................................................. 19  

6. Voľby     ................................................................................................................. 20 

7. Ocenenia a osobnosti     ......................................................................................... 21 

8. Významné návštevy     ........................................................................................... 22 

9. Demografia     ........................................................................................................ 23 

10. Mestské organizácie     .......................................................................................... 23 

11. Výstavba a zmeny charakteru mesta     ................................................................ 24  

12. Doprava     ............................................................................................................ 29  

13. Školstvo a výchova     ........................................................................................... 30 

14. Kultúra     .............................................................................................................. 34 

15. Cirkevný život     ................................................................................................... 40 

16. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť     ..............................................................  40 

17. Životné prostredie     ............................................................................................. 44 

18. Telovýchova a šport     ..........................................................................................  47 

19. Pamätné dni a spomienkové slávnosti     .............................................................. 49 

20. Európske hlavné mesto kultúry     .........................................................................  49 

21. Rôzne     ................................................................................................................ 51 

22. Zoznam skratiek a značiek     ................................................................................ 52



 

KRONIKA MESTA HLOHOVEC 2020     
______________________________________________________________________________________ 

4 
 

 

1. Pandémia COVID-19    

 

Prvá kapitola kronikárskeho zápisu za rok 2020 je venovaná tejto téme, pretože COVID-19 

ovplyvnil dianie v celom svete a teda i život v našom meste.  

COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Ochorenie patrí 

medzi kvapôčkovú infekciu. Hlavnými príznakmi ochorenia sú vysoká teplota,  suchý kašeľ, 

bolesť hlavy, problémy s dýchaním, bolesť svalov, únava, strata chuti a čuchu. Medzi komplikácie 

patrí zápal pľúc. Vírus sa najčastejšie šíril blízkym fyzickým kontaktom. Prenášať sa mohol tiež 

cez kontaminované povrchy. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Prvý krát sa 

objavilo v decembri 2019 v 11 miliónovom čínskom meste Wuchan.  Vírus sa začal šíriť po celom 

svete.  Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila  30. januára 2020 výskyt ochorenia COVID-19 

za stav ohrozenia verejného zdravia a 11. marca 2020 bola organizáciou vyhlásená globálna 

pandémia.  

Prvý prípad ochorenia na Slovensku bol potvrdený 6. marca 2020. Medzi odporúčané 

preventívne opatrenia patrilo  časté umývanie rúk mydlom, zakrývanie si úst pri kýchaní alebo 

kašľaní, fyzický odstup, nosenie rúška na verejnosti, častá ventilácia a filtrovanie vzduchu  

v miestnosti, dezinfekcia povrchov,  izolácia osôb, ktoré boli v kontakte s chorým alebo mali 

symptómy ochorenia. 

Vláda SR vydala 10. marca  opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného 

ochorenia COVID-19, ktorým  zakázala organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy až do odvolania. Odložená alebo zrušená bola väčšina kultúrnych, 

športových, náboženských a politických udalostí. 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal 12. marca rozhodnutie o povinnej 14-dňovej 

domácej karanténe, ktorú museli dodržiavať ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, 

žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Karanténu museli dodržiavať aj 

osoby, žijúce v spoločnej domácnosti s takýmito ľuďmi. Za nedodržanie domácej karantény 

hrozila sankcia vo výške 1 659 eur. 

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) boli od 16. marca zatvorené 

všetky školy a školské zariadenia na území republiky až do odvolania.  Zatvorená bola väčšina 

obchodov a maloobchodných prevádzok, s výnimkou potravín, drogérií, lekární či trafík.  

ÚKŠ a následne Vláda SR 23. marca  prijali takmer 40 nových opatrení, ktoré mali zvýšiť 

ochranu ľudí nad 65 rokov pred šírením nákazy. Vláda po vyhlásení núdzového stavu 

v zdravotníckych zariadeniach, vyhlásila núdzový stav aj v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). 

Pre seniorov nad 65 rokov určila špeciálne otváracie hodiny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Tiež 

rozhodla o tom, že obchody budú v nedeľu zatvorené. Ďalším z prijatých opatrení bola  povinnosť 

nosiť ochranné rúška, resp. inú ochranu nosa a úst, mimo svojho domu či bytu. Ľudia, stojaci 

v radoch, museli dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Novou povinnosťou pre nemocnice, obchody 

či iné miesta, kde sa hromadia ľudia, bolo meranie telesnej teploty každému, kto chcel vojsť 

do daného priestoru. Vláda vyzvala verejnosť, no najmä dôchodcov, aby vychádzali z domu či 

bytu len v nevyhnutných prípadoch (nákup, venčenie psa, lekár) a necestovali hromadnou 

dopravou, pokiaľ to nie je nevyhnutné.  
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Prehľadný sumár aktuálnych informácií súvisiacich so šíriacim sa vírusom COVID-19 bolo 

možné sledovať na stránke www.korona.gov.sk.  

 

Krízový štáb mesta Hlohovec zasadal 13. marca a prijal sériu preventívnych opatrení 

a odporúčaní pre verejnosť, ktoré by mohli pomôcť spomaliť šírenie koronavírusu medzi 

obyvateľstvom. 

Špeciálna pozornosť bola venovaná seniorom.  Mestský úrad (MsÚ) zriadil infolinku, kde 

im v pracovnom čase poskytoval poradenstvo. Na tejto linke sa mohli dozvedieť napríklad 

o možnostiach dovozu nákupov alebo jedla až k nim domov.  Obyvateľom Hlohovca nad 65 rokov 

boli doručené certifikované ochranné 3-vrstvové rúška s obsahom aktívneho striebra, spĺňajúce 

filtračnú triedu FFP2. Tieto rúška boli distribuované aj všetkým zamestnancom mesta a mestských 

spoločností, sociálnym zariadeniam a ich klientom i niektorým zdravotníckym zariadeniam 

v meste. Zariadeniam pre seniorov (ZpS), útulkom či iným poskytovateľom sociálnych služieb 

na území mesta zamestnanci MsÚ rozvážali  čerstvé ovocie a zeleninu, ktorú venoval obchodný 

reťazec Kaufland. MsÚ zostavil a vydal informačnú brožúru, v ktorej boli obsiahnuté dôležité 

informácie.  

   

Vláda SR zakázala od 10. marca organizovať a usporadúvať hromadné podujatia. Z tohto 

dôvodu boli všetky kultúrne inštitúcie v Hlohovci (Kino Úsmev, Empírové divadlo, Zámok 

Hlohovec, Informačné centrum aj mestská knižnica) pre verejnosť zatvorené. Mesto Hlohovec 

a Mestské kultúrne centrum (MKC) zrušilo organizovanie všetkých spoločenských, kultúrnych  

a športových podujatí. Bola prerušená činnosť denných centier pre seniorov. V ZpS platil zákaz 

návštev.  

Dňom 10. marca bolo prerušené vyučovanie vo všetkých školách, ktorých zriaďovateľom 

je mesto Hlohovec. Rozhodnutím ministra školstva bolo mimoriadne prerušené školské 

vyučovanie v školách od 30. marca 2020 až do odvolania. Riaditelia škôl mali povinnosť 

zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

MsÚ bol od 13. marca pre verejnosť zatvorený. Zamestnancov bolo možné kontaktovať 

mailom alebo telefonicky. Na pokyn primátora z dôvodu zníženia šírenia vírusu na pracovisku sa 

zamestnancom nariaďovala práca z domu, ak im povaha práce túto možnosť dovoľovala. 

Klientske centrum zabezpečovalo v obmedzenom režime služby podateľne a matriky. Počet osôb, 

prítomných  v obradnej sieni počas trvania sobášnych i smútočných obradov, bol obmedzený 

 na desať. Uvítania do života boli pozastavené. Zatvorené boli aj detské ihriská. 

Bytové hospodárstvo Hlohovec (BHHC), s.r.o. bolo pre verejnosť zatvorené. Fungovalo   

v obmedzenom režime, zabezpečovali iba neodkladné záležitosti (odstraňovanie porúch, 

havarijných situácií a pod.). 

Mesto Hlohovec zrušilo vyhlásené jarné zbery odpadov - zber odpadov z domácností  

s obsahom škodlivých látok (nebezpečné odpady) i zber objemných odpadov. Zatvorené boli aj 

oba zberné dvory na území mesta. 
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17. apríla MKŠ na zasadnutí vyhodnocoval epidemiologickú situáciu v Hlohovci. 

Hlavnými témami bol najmä monitoring situácie v ZpS Harmonia a lokalít, v ktorých žije miestna 

rómska komunita. Všetci zamestnanci  v ZpS boli na náklady mesta otestovaní na COVID-19 

a ich výsledky boli negatívne. V zariadeniach na Hollého aj Podzámskej prijali prísne preventívne 

opatrenia, mali vypracovaný krízový plán a zriadenú krízovú komisiu. Pre klientov bola v plnom 

rozsahu zabezpečená lekárska starostlivosť, priestory pravidelne dezinfikovali a používali 

germicídne žiariče.  

 

Mesto Hlohovec prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov pravidelne 

monitorovalo situáciu v lokalitách na uliciach Bernolákova, Školská a iných, kde žije miestna 

rómska komunita. Pre všetkých členov komunity boli zabezpečené ochranné látkové rúška, ktoré 

mestu darovalo Centrum Koburgovo n. o. z Trnavy. Obyvatelia uvedených lokalít dostali 

informačné letáky v slovenskom aj rómskom jazyku so všetkými dôležitými informáciami  

a potrebnými kontaktmi. Rúška boli rozdané aj ľuďom bez domova.  

Prekrytie horných dýchacích ciest bolo od 21. apríla až do odvolania povinné.  

Vo vestibule budovy polikliniky bol od 24. apríla umiestnený predajný automat na rúška  

pre verejnosť. Sortiment rúšok bol priebežne dopĺňaný. Dostupné boli  jednorazové FFP1 aj 

textilné rúška, tiež respirátorové rúška kategórie FFP2. Cena jednorazového rúška bola 0,70 € 

za kus, trojkusové balenie stálo 2,00 €.  

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár prijal v máji z rúk riaditeľa Sekcie investícií Ireneja 

Denkocyho zo spoločnosti SPP – distribúcia a. s., zdravotnícky materiál v podobe dvetisíc 

respirátorov a štyritisíc jednorazových rúšok.  Tie boli odovzdané do domovov a ďalších ZSS, 

ktoré poskytujú sociálne služby seniorom, terénnym pracovníkom a tiež pre potreby 

opatrovateľskej služby mesta.  

 

21. apríla ÚKŠ schválil prvú fázu uvoľňujúcich opatrení proti šíreniu nového 

koronavírusu. MKŠ 22. apríla schválil otvorenie viacerých prevádzok, ktoré museli dodržiavať 

stanovené podmienky. Otvorené boli ubytovacie zariadenia, verejné stravovanie bolo možné 

poskytovať iba s výdajom cez okienko. Postupne sa otvárali obchody a prevádzky služieb 

s rozlohou do 300 štvorcových metrov. 

Vzhľadom na dobrý vývoj v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku sa 6. mája  

začali otvárať prevádzky - kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, 

taxislužby, autoškoly,  obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného 

stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Mohli sa 

uskutočňovať bohoslužby a svadby. Mestská hromadná doprava začala jazdiť podľa bežného 

cestovného poriadku. Povolili sa aj hromadné podujatia do 100 ľudí. Mesto Hlohovec opäť 

spustilo do prevádzky bezplatné wifi zóny. 

MsÚ po troch mesiacoch obmedzení začal od 15. júna fungovať v bežnom prevádzkovom 

režime a poskytovať  všetky služby verejnosti v bežných úradných hodinách. V Klientskom centre 

došlo k technickým úpravám. Nainštalované boli ochranné štíty na jednotlivé pracoviská, aby boli 

zamestnanci aj klienti úradu  naďalej chránení pred možnou nákazou.  


