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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 07.02.2021 o 16.00 hod. 

 
PRÍTOMNÍ: 
Ing. Marek Gehry 
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. Stanovisko RUVZ Bratislava k pandemickej situácii a otváraniu škôl 
2. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke    
3. Umelecká škola v ZŠ Rovinka , HA Daniel v KD 
4. Obecný úrad 
5. Zberný dvor v Rovinke 
6. Kultúrny dom a knižnica 
 
Otváranie škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte COVID-19 k 

03.02.2021 v Bratislavskom kraji – stanovisko  

Na základe tento týždeň Ministerstvom zdravotníctva SR prezentovaného „COVID automatu“ a 

jeho regionálnych indikátorov a ďalej najaktuálnejších epidemiologických údajov a ukazovateľov 

(podľa ktorých sa posudzuje epidemiologická situácia), celý Bratislavský kraj (okresy Bratislava 

I-V a Malacky, Pezinok a Senec) sa nachádza na úrovni stupňa 6 (3. stupeň varovania – 

„bordová“ farba), avšak s tým, že lokálne (v niektorých ukazovateľoch a „na striedačku“) v 

niektorých okresoch vykazuje až 4. (najvyšší) stupeň varovania („čierna“ farba).  

Zhodnotenie:  

Vzhľadom na uvedené, všeobecne vysokú mieru 7-dňovej incidencie (ktorá má v Bratislavskom 

kraji iba mierne klesajúci, resp. stagnujúci charakter), ako aj na v súčasnosti dokázaný vysoký 

podiel prítomnosti britskej mutácie nového koronavírusu B1.1.7 v populácii (prejavujúci sa 

nízkym efektom celoplošného testovania i šírením ochorenia COVID-19 v populácii napriek 

pomerne prísnemu lockdownu), je obava, že otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k 

zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji - a 

preto odporúčam neotvárať všetky školy na území jeho okresov (Bratislava I-V, Malacky, 

Pezinok a Senec) k plánovanému termínu (od 8. februára 2021), ale s časovým odkladom 

minimálne 2 týždňov.  

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho vyhodnocovania 
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2. Krízový štáb obce Rovinka na základe priebežných výsledkov testovania 
rodičov žiakov a obyvateľov obce Rovinka  zo dňa 6 – 7.2.2021, sa uzniesol 
nasledovne: 
 
 
Materská škola 
 
Materská škola v Rovinke bude počnúc dňom 8.2.2021 otvorená len pre zástupcov 
detí z kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov, ktorým povaha 
práce nedovoľuje pracovať z domu . 
Počnúc dňom 9.2.2021 bude taktiež otvorená pre deti predškolského veku. 
Podmienkou navštevovania dieťaťa v MŠ bude pretestovanie jedného zákonného 
zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca sa pri vstupe do MŠ preukáže platným 
negatívnym testom na COVID- 19 vykonaným nie starším ako  5.2.2021. 
Prevádzka MŠ bude prebiehať v súlade s dodatkom prevádzkového poriadku č.3  
vypracovaného na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-
19. Podrobné informácie pre rodičov podá riaditeľka MŠ elektronickou formou. 
  
     
Základná škola  
       
Počnúc dňom 9.2.2021 sa otvára ZŠ len pre žiakov  prvých a druhých ročníkov! 
Pre týchto žiakov bude zabezpečený aj školský klub. Podmienkou navštevovania 
školy bude pretestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka. Zákonný zástupca sa 
pri vstupe do ZŠ preukáže platným negatívnym testom na COVID- 19 vykonaným nie 
starším ako  5.2.2021.Podrobné informácie pre rodičov podá riaditeľka ZŠ 
elektronickou formou 
 
 
Vyučovanie  tretích a štvrtých ročníkov, resp. 2 stupňa bude naďalej prebiehať 
dištančne. 
 
 
V prípade ,že sa zákonný zástupca žiaka testovania nezúčastní, resp. sa  
nepreukáže platným negatívnym Covid testom, nebude môcť dieťa do MŠ resp. 
ZŠ nastúpiť.  
 
 
3. Základná umelecká škola v Rovinke  
Vzdelávanie sa  realizuje dištančne. 
. 
Hudobná akadémia Daniel  výučba naďalej dištančnou formou . 
 
4. Obecný úrad 
 
Obecný úrad ostáva pre verejnosť naďalej zatvorený do odvolania. 
Do odvolania sú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu v čase 
od 8.00 hodiny do 12.00 v pondelok , stredu a piatok. Taktiež možno využiť 
poštovú schránku umiestnenú na budove OÚ vedľa bankomatu. 
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Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú 
komunikáciu, prijímať podania elektronicky. 
Činnosť jednotlivých referátov OÚ, kontakty pre komunikáciu a vybavovanie žiadostí  
sú uvedené v Uznesení krízového štábu obce zo dňa 4.1.2021. 
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa prihlasovanie k trvalému pobytu 
a overovanie do odvolania nevykonáva.  
 
  
 
 
 
5. Zberný dvor v Rovinke 
 
Na základe rozhodnutia vlády SR  a ÚVZ SR , bude zberný dvor počnúc dňom 
10.2.2021 za prísnych epidemiologických opatrení otvorený. Podmienkou 
vstupu na zberný dvor bude preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 
nie starším , ako 7 dní.! 
 
 
 
 
6. Kultúrny dom  a knižnica     

Kultúrny dom ostáva zatvorený  do odvolania. 

Knižnica na základe rozhodnutia MZ SR je  otvorená v bežnom otváracom čase za 

sprísnených epidemiologických opatrení. 

Výdaj a vrátenie kníh je možné cez „výdajné okienko“. 

Výber – vyhľadávanie kníh je možný cez online katalóg knižnice zverejnený na 

stránke obce. 

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

 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
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