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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 20.05.2020 o 15.30 hod. 

 
PRÍTOMNÍ: 
Milan Kubeš, starosta obce, predseda KŠ 
Ing. Marek Gehry, zástupca starostu obce, podpredseda KŠ 
Ing. Juraj Kufel, člen KŠ 
Ing. Veronika Basta, tajomník KŠ 
 
Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka ZŠ  
Mgr. Martina Nagyová, MBA, riaditeľka MŠ 
Dáša Martincová, vedúca školskej jedálne 
 
OSPRAVEDLNENÍ: 
Ing. Martina Mandlíková, člen KŠ 
Marta Kelemenová, člen KŠ 
Marian Kanis, člen KŠ 
 
Zapísala dňa 20.5.2020: Veronika Basta 

 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
1) Kontrola opatrení prijatých počas predchádzajúcich zasadnutí KŠ 
2) Otvorenie materskej a základnej školy v obci Rovinka, strava pre deti, žiakov 

ZŠ a seniorov   
3) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a 4. fáza uvoľňovania 
4) Záver 

 
 
Krízový štáb obce Rovinka konštatoval, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky 
úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich opatrení a uznesení. 
 
DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A PLÔCH: 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Rovinka (DHZO) opakovane dezinfikuje verejné 
priestranstvá v obci pričom je pri každej z nich vedený Denník dezinfekcií 
(priestor pred Obecným úradom, priestor pred zdravotným strediskom a lekárňou 
Platan, autobusové zastávky, lavičky, stojiská na odpad).   

  
OBEDY PRE SENIOROV: 
Obec naďalej poskytuje čerstvú stravu (obedy) pre seniorov formou donášky len 
do 31. mája 2020. Čo sa týka obedov od 1. júna 2020 seniori dostanú v 
pondelok dňa 25. mája dotazník, ktorý bude potrebné vrátiť vyplnený pri odbere 
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obeda dňa 26. mája t.j. na druhý deň. Balenie stravy pre tých seniorov, ktorí si 
budú chodiť pre obedy sami, bude možné len do jednorazových nevratných 
obalov. 
 
 

Informácie pre rodičov detí základnej školy a materskej školy 

Ústredný krízový štáb dňa 18.5.2020 rozhodol o možnosti otvorenia škôlok a škôl 
počas mimoriadnej situácie a to od 1.6.2020 za prísnych hygienických podmienok.  

V prípade MŠ aj ZŠ chceme rodičov a zákonných zástupcov požiadať o súčinnosť 
a dochvíľnosť. V dotazníkoch, ktoré Vám boli zaslané, ide o prieskum záujmu 
o návštevu predškolského a  školského zariadenia so začiatkom od 1.6.2020. 
Preto sú pre riaditeľky oboch vzdelávacích zariadení veľmi dôležité vzhľadom na 
obmedzenia a opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.  

 

Materská škola (ul.Sadová), ktorej zriaďovateľom je obec Rovinka:  

✓ bude opäť prevádzkovaná od 1.6. 2020 v čase od 7.00 do 16.00 hod. 

✓ na základe dočasných pravidiel (mimoriadna situácia) môže byť 

v škôlke max 90 detí, predškoláci budú uprednostnení 

✓ pred vstupom do budovy MŠ bude deťom a aj rodičom meraná telesná 

teplota, ide o tzv. ranný zdravotný filter 

✓ deti budú mať dve rúška (jedno rezervné v skrinke) 

✓ dezinfekcia hračiek a herných prvkov bude prebiehať 2x denne 

✓ počas mimoriadnej situácie nie je dovolené nosiť si hračky do 

priestorov škôlky 

✓ rodičia budú vypĺňať príslušný dotazník, vopred ďakujeme za 

súčinnosť 

 

 

Základná škola (ul.Školská), ktorej zriaďovateľom je obec Rovinka:  

✓ Členovia DHZO pomohli s opakovanou dezinfekciou priestorov  

✓ bude opäť prevádzkovaná od 1.6. 2020 v čase od 7.30 do 16.30 hod. 

✓ príchod detí bude prebiehať v čase od 7.30 do 8.30 hod. 

✓ pred vstupom do budovy ZŠ bude deťom meraná telesná teplota 

✓ Školský klub detí bude do 16.30 hod. 

✓ na základe dočasných pravidiel (mimoriadna situácia) môže byť 

súčasne v jednej triede max 20 žiakov 

✓ vyučovanie bude prebiehať aj online pre tých žiakov, ktorí zostanú 

doma 

✓ deti budú mať dve rúška (jedno rezervné v skrinke), budú ich musieť 

nosiť vždy mimo svojej ucelenej uzatvorenej skupiny 

✓ chceme požiadať rodičov o súčinnosť: dotazník, ktorý im bol zaslaný 

cez internetovú žiacku knižku, treba vyplniť a poslať najneskôr do 

piatka 22. mája 



3 
 

✓ STRAVA bude z kapacitných dôvodov počas mimoriadnej situácie 

poskytovaná iba žiakom, ktorí budú prítomní na vyučovaní (I. stupeň) 

✓ Je potrebné, aby rodičia žiakov 1.-5. ročníka, ktorí nebudú prítomní na 

vyučovaní, odhlásili svoje dieťa zo stravy 

✓ Žiaci 6. – 9. ročníka sú zo stravy odhlásení automaticky 

 

Zároveň chceme upozorniť rodičov, že zákonný zástupca bude zodpovedať za: 

✓ dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení (nosenie rúšok, 
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 

✓ dodržiavanie pokynov riaditeľky materskej /základnej školy, ktoré upravujú 
podmienky konkrétnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 

✓ V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-
19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku 
školy. 

✓ Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak 
bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 
a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 
podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Podľa § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické 
osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných 
právnických osôb a fyzických osôb. 

 

Naopak nerešpektovanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa je správnym deliktom 
podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 
355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 €. 

 

Nové opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR  

s účinnosťou od 20. mája 2020 

 

Opatrenie č. OLP/4083/2020  

Od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné 
a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové 
zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane 
zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.,  
prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže 
a ďalšie mokré procedúry, soľné jaskyne, kryokomory, fitness centrá, kasína, nočné 
kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad. Toto opatrenie 
neplatí pre:   

1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona 
č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,  
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2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,   
3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,  
4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,  
5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z.,  
6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrá 
pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-
pedagogického poradenstva),  
7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo 
seniorov,  
8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným 
žiakom.  

   

Do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok 
poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 
pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných 
hygienických opatrení:  

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len 
s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach 
verejného stravovania,  
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť 
jednorazové rukavice,  
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,  
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto 
podmienka sa nevzťahuje na deti 

  

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:  

- v priestoroch všetkých prevádzok, často a intenzívne vetrať, prednostne 
prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným 
vetraním),   
- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť 
výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,   
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to 
technicky možné,  
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,  
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na 
toaletách aj v kuchynských priestoroch,  
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných 
opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.  

  

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:  
- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa 
obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,  
- medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,  
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- za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s 
deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je 
možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,  
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 
papierovými utierkami, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól 
(napr. sušiče rúk), - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.  

  

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné 
nariadenia: ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou 
kúpeľňou a WC, zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých 
ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.  

  

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné 
dodržiavať nasledovné: - vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne 
prekrytými hornými dýchacími cestami, - zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk 
pre účely jej pravidelného používania, - pravidelne sledovať zdravotný stav osôb 
zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia 
(zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa), - obmedziť odbornú činnosť s klientmi na 
urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych 
opatrení, - zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej 
situácii online a telefonicky,  uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a 
pohyb cudzích osôb v priestoroch.  

  

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo 
seniorov  

Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na 
aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu 
situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:   

- relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov 
- upraviť spôsob sanitácie v prevádzke a vedenia dokumentácie o vykonávaní 
sanitácie v prevádzke;  
- rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť,  
- spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ 
dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov   
- balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;  
- zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;  
 

 

NÁKUPY SENIOROV:  

D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní 
potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase 
od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.   
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Opatrenie č. OLP/4084/2020  

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky 
týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre: 

✓ osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich 
vzdialenosť od iných osôb minimálne 5 metrov, 

✓ osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak ich 
vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov 

✓ pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent 
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

✓ žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci 
výchovnovzdelávacieho procesu,  

✓ deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,  
✓ osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,  
✓ fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania. 

 
 
Opatrenie č. OLP/4085/2020  

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, 
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať 
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte 
nad 100 osôb a akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. 
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti 
birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. 
Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, 
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných 
verzií.  
 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov 
územnej samosprávy. Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej 
samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť: 

✓ Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto 
priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických 
opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej 
samosprávy, 

✓ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti zostať v domácej izolácii 
v prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, 
sťažené dýchanie)  

✓ zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy 
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,   

✓ zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok v budovách štátnych 
orgánov a orgánov územnej samosprávy,  

✓ znefunkčniť sušiče rúk a nahradiť ich papierovými utierkami 
✓ zverejniť na viditeľnom mieste oznamy o: 

▪ opustení pracoviska v prípade prejavov akútneho respiračného 
ochorenia a kontaktovaní ošetrujúceho lekára 

▪ pravidelnom umývaní rúk mydlom a teplou vodou v trvaní 
najmenej 20 sekúnd a utretie do utierok 
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▪ zákaz podávania rúk 
✓ v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické 

opatrenia, vzdialenosti medzi osobami, dostatočné vetranie priestorov, 
pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov. 

V plnom znení sú všetky opatrenia ÚVZ SR zverejnené na stránke obce. 

 

DETSKÉ IHRISKÁ, KTORÉ PATRIA POD SPRÁVU OBCE, ZOSTÁVAJÚ 
Z DÔVODOV PRÍSNYCH HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ 
PRE VEREJNOSŤ NAĎALEJ UZATVORENÉ.  

 
 

Prevádzka Obecného úradu 

Obecný úrad v Rovinke je naďalej otvorený pre verejnosť v upravených stránkových 
hodinách.  

Pondelok 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 

Utorok nestránkový deň 

Streda 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00 

Štvrtok nestránkový deň 

Piatok 8.00 – 11.00  

 

Pre overovanie a nahlasovanie trvalého pobytu a pre stavebný úrad je potrebné 
sa vopred telefonicky nahlásiť. 

Počas stránkových hodín ostávajú naďalej v platnosti všetky usmernenia a 
bezpečnostné opatrenia vydané ÚVZ a hlavným hygienikom SR v súvislosti s 
ochorením COVID-19. 
 
Bezpečnostné opatrenia: 

✓ pri vstupe obdržíte kartičku referátu, ktorý chcete navštíviť, pri odchode z úradu 
kartičku vrátite, 

✓ do priestorov OÚ bude povolený vstup len osobám s ochranným rúškom, 
rukavicami, resp. po vykonaní dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy, 

✓ odporúča sa priniesť so sebou na písanie vlastné pero, 

✓ do priestorov obecného úradu budú vpustené maximálne štyri osoby, každá na 
iný referát, 

✓ na jednom referáte môže byť maximálne jedna osoba, 

✓ výnimka bude platiť pre vstup 2 osôb, ak druhá sprevádza zdravotne postihnutú 
osobu, 
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✓ ostatné osoby musia čakať vonku, pred OÚ v bezpečnom odstupe min. 2 metre 

 

Prenájom priestorov kultúrneho domu v čase mimoriadnej situácie 

Krízový štáb obce Rovinka neodporúča prenajímať priestory Domu kultúry 
v Rovinke na súkromné podujatia v čase mimoriadnej situácie. Výnimkou sú 
sväté omše, ktoré sa za prísnych protiepidemických pravidiel z dôvodu rekonštrukcie 
kostola konajú v priestoroch domu kultúry (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4085/2020 zo 
dňa 19.5.2020, ktoré nadobúda účinnosť od 20.5.2020 -  hromadné podujatia). 

 
Knižnica v Kultúrnom dome   

Knižnica v Kultúrnom dome Rovinka je otvorená s upraveným výpožičným časom 
v utorky od 14.00 do 18.00 a vo štvrtky od 9.00 do 12.00 hod.  

 
Stále sa nám nepodarilo vyhrať boj s pandémiou. Preto buďme aj naďalej 
mimoriadne zodpovední voči sebe aj ostatným a dodržiavajme všetky 
epidemiologické a hygienické nariadenia.  
 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 


