
Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 06.04.2020 
 

Krízový štáb obce Rovinka konštatoval, že boli splnené alebo sa podľa daných okolností 
priebežne plnia všetky úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich opatrení a uznesení. 

  

 
Upozorňujeme občanov, že v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-
19 ostávajú v platnosti:  
- všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného 
zdravia 
- uznesenie Vlády SR č.111 – o vyhlásení mimoriadnej situácie, 
- uznesenie Vlády SR č.114 -  o vyhlásení núdzového stavu  
- uznesenia Vlády SR č.115 a 169 o rozšírení núdzového stavu  
- všetky usmernenia a opatrenia ÚVZ a  hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením 
COVID-19 spôsobeným   koronavírusom SARS-CoV-2 
 

V plnom znení sú všetky tieto uznesenia a usmernenia zverejnené na stránke obce. 
 

 

 

Nové opatrenia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR   

S účinnosťou od 3.apríla 2020  do odvolania sa vynímajú zariadenia školského 
stravovania zo zákazu prevádzky. Príprava a výdaj stravy ( na základe individuálneho 
rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) bude možný pri dodržaní mimoriadnych 
hygienických a bezpečnostných opatrení , a to len pre seniorov a sociálne 
znevýhodnené deti. Podmienkou prevádzkovania takéhoto zariadenia je vypracovanie 
prevádzkového poriadku a krízového plánu zo strany zriaďovateľa a vedúceho 
prevádzky. 
 

 

Krízový štáb obce  

UKLADÁ: 
 
 a) Vypracovať nový prevádzkový poriadok a krízový plán prevádzky školskej jedálne  
     pri zabezpečení prípravy a výdaja obedov pre dôchodcov v čase mimoriadnej  
     situácie v zmysle pokynov ÚVZ SR. 
                                                                                             zodpovedný: vedúca šk. jedálne 
                                                                                             termín : 08.04.2020 
 
 
b) Zabezpečiť dezinfekciu všetkých priestorov školskej jedálne  
                                                                                            zodpovedný: zamestnanci ŠJ 
                                                                                            termín:  09.04.2020 
 
 
d) Nahlásiť na RÚVZ v SR že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov 
                                                                                            zodpovedný: prednosta obce 
                                                                                            termín:  09.4.2020 
 

 

 

 



Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.marca 2020 od 00.00 hod. do odvolania 
vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest ( napríklad 
respirátor, rúško, šál, šatka , atď) 
 
 
       
 

- Naďalej sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej či inej povahy 

 
  

- dôchodcom nad 65 rokov sa odporúča, aby zo svojich domovov vychádzali len v 
špeciálnych prípadoch a aby necestovali verejnou dopravou, 

 
 
 
 

Aktuálne informácie pre rodičov detí Základnej školy a Materskej škôly 

- Na základe usmernenia Ministerstva školstva bude prebiehať zápis detí do Základnej 

školy v Rovinke v termíne od 15. 4 do 24.4. vrátane. Všetky informácie k priebehu 

zápisu budú zverejnené na webovej stránke obce Rovinka a webovej stránke školy. 

- Poplatok na čiastočnú úhradu pobytu detí v MŠ sa za mesiace marec a apríl  ruší. 

- Poplatok za deti v školskom klube ZŠ sa za mesiace marec a apríl  ruší.   

- Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať 

v pôvodnom termíne od 11.5.2020 do 15.5.2020. Podmienky príjmania detí zastávajú 

rovnaké. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR 

prosíme o zaslanie naskenovanej prihlášky na mailovú adresu: 

zapis.msrovinka@gmail.com . Rozhodnutia sa budú odosielať taktiež elektronicky. 

V prípade , že nemáte možnosť poslať prihlášku elektronicky, stále zostáva možnosť 

prostredníctvom schránky na budove MŠ, alebo poštou.  

 

 

Otváracie hodiny pošty v Rovinke – platné do odvolania 

 
PONDELOK  8.00 – 12.00 
UTOROK       8.00 – 12.00 
STREDA         8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
ŠTVRTOK      8.00 – 12.00 
PIATOK         8.00 – 12.00 

                                                      
 
 
 
• Naďalej ostáva pre verejnosť uzatvorené 

 
- Miestne kultúrne stredisko 
- Všetky detské ihriská a všetky športové areály 

                                               
Až do odvolania sú zrušené všetky spoločenské podujatia a zasadnutia spoločenských 
organizácií.   
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 Obmedzenie prevádzky Obecného úradu  
Naďalej do odvolania sú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu v čase 
od 8.00 hodiny do 11.00 hodiny v pondelok, stredu a piatok.  
Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu, 
prijímať podania elektronicky. 
 
Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad. 
 

Obec Rovinka naďalej apeluje na občanov: 
• aby obmedzili hromadné stretávanie sa na všetkých verejných priestranstvách, vrátane 

cyklociest a hrádze   

• aby pri návrate zo zahraničia dodržiavali 14 dňovú povinnú karanténu 

• aby dodržiavali všetky odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky 
 
 
Obec Rovinka  naďalej vyzýva všetkých občanov k občianskej spolupatričnosti vo vzťahu 
k svojim osamelým susedom, najmä starším občanom k vzájomnej pomoci (pomoc pri 
dovoze a donáške základných potravín, liekov, hygienických potrieb a podobne) 
 
 
Vzhľadom na všetky okolnosti a personálne obmedzenie obecného úradu zverejňujeme 
tel. číslo a e-mailovú adresu pre tých občanov, ktorí si v tejto neľahkej situácií nedokážu 
pomôcť sami: 
 
Tel.: 02/45985218 
e-mail: obecrovinka@obecrovinka.sk 
 
 
Všetky hlásenia obecného rozhlasu sú dostupné aj na webovej stránke obce Rovinka. 
 
 
 

                            Milan Kubeš 
                           starosta obce 

                                                                                                          
                                   predseda Krízového štábu 
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