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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 21.01.2021 o 12.00 hod. 

 
PRÍTOMNÍ: 
Milan Kubeš, starosta obce, predseda KŠ 
Ing. Juraj Kufel, tajomník KŠ 
Kelemenová Marta 
Ing. Martina Mandlíková 
Ing. Marek Gehry 
Ing. Ján Holko 
Ing. Alexander Melicher 
Mgr. Martina Nagyová, MBA, riaditeľka MŠ 
Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka ZŠ 
 
 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ a školskej jedálne MŠ Rovinka    
2. Plošné testovanie na COVID-19 v Rovinke 
3. Zberný dvor v Rovinke 
4. Kultúrny dom a knižnica 
 
Materská škola 
 
      Na základe vykonaného prieskumu riaditeľky MŠ , ohľadne záujmu zákonných   
      zástupcov detí z kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov,  
      ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu ,  
      bude v dňoch od 25.1.2021 do 29.1.2021 MŠ pre tieto deti otvorená ! 
      Tieto deti budú sústredené v zbernej triede v novom modulovom pavilóne .  
 
 
Základná škola  

. 
       
      Od 25.1.2021 do 29.1.2021 školský klub ZŠ a celá ZŠ zatvorená ! 
      Vyučovanie 1 aj 2 stupňa bude prebiehať dištančne. 
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Školská jedáleň 
 
Školská jedáleň pri MŠ bude v dňoch od 25.1.2021 do 29.1.2021 variť len pre 
deti z kritickej infraštruktúry navštevujúce MŠ a pre prihlásených 
dôchodcov 
 
Prevádzka MŠ, ZŠ a školskej jedálne pri MŠ v Rovinke v dňoch 1.2.2021 až 
5.2.2021 bude upresnená na základe vývoja epidemiologickej situácie v priebehu 
budúceho týždňa. 
 

2. Plošné testovanie na COVID-19 v Rovinke 
 
Na základe uznesenia Vlády SR č. 30 z mimoriadneho rokovania zo dňa 17.1.2021  
obec Rovinka  zriaďuje mobilné odberové miesto (MOM) na plošné antigénové 
testovanie obyvateľstva. 
 
MOM pri ZŠ, bude pre tieto dni zriadené len pre občanov s trvalým - 
prechodným pobytom v obci Rovinka vo veku od 15 – 65 rokov, resp. občanov 
nad 65 rokov v pracovnom pomere. 
 
Mobilné odberové miesto (MOM) bude zriadené v areáli školy, v priestoroch novej 
telocvične.  
 
Testovanie obyvateľstva bude prebiehať v dňoch: 
22.1.2021 v čase od 9.00 do 18.00 
23.1.2021 v čase od 8.00 do 18.00 
24.1.2021 v čase od 8.00 do 18.00 
 
 
Spôsob registrácie prebieha elektronicky, s pridelením termínu a času 
návštevy na pretestovanie.  
Obyvatelia, ktorí nemajú prístup na internet , sa môžu nahlasovať telefonicky 
na tel.č. 0915 941 081, kde im pridelíme najbližší voľný termín.  
Registrácia na testovanie v nedeľu 24.1.2021 bude spustená v piatok 
v poobedňajších hodinách.  
Obyvatelia , ktorí nemajú v obci trvalý – prechodný  pobyt, resp. nebudú 
zapísaní v registračnom formulári pri vstupe na odberné miesto, nebudú 
k testovaniu pripustení! 
 
 
UPOZORNENIE: 
V prípade veľkého záujmu o testovanie, obec pripravuje kapacity personálu , ako 
i materiálového vybavenia pre testovanie, (podmienka dodania antigénových 
testov)  aj v dňoch 25-26.1.2021, ktoré by malo taktiež prebiehať na MOM 
v areáli  ZŠ. ( Obyvateľov budeme včas informovať) 
Taktiež pracujeme na zriadení „stáleho“ mobilného odberného miesta, ktoré by malo 
byť zriadené v priestoroch kultúrneho domu v Rovinke.   
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3. Zberný dvor v Rovinke 
 
  Upozorňujeme občanov že zberný dvor v Rovinke na základe rozhodnutia 
vlády SR  a ÚVZ SR od 20.1.2021 zatvorený do odvolania. 
 
 
4. Kultúrny dom  a knižnica     

Činnosť naďalej pozastavená  do odvolania. 

( kontakt Marta Kelemenová , 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com) 

 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
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