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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 15.02.2021 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. Nové stanovisko RUVZ Bratislava k otváraniu škôl v súvislosti  
    s pandemickou situáciou k 15.2.2021  
2. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke    
3. Umelecká škola v ZŠ Rovinka , HA Daniel v KD 
 
1. 
Otváranie škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte 
nákazy COVID-l9 z 10.02.2021v Bratislavskom kraji – stanovisko. 
 
V nadväznosti na naše stanovisko z 05.02.202I  Vám v predmetnej veci 
oznamujeme, že s účinnost'ou od 15.02.2021 je potrebné u všetkých škôl (vrátane 
materských) na území Bratislavského kraja v plnom rozsahu aplikovat' platný COVID 
AUTOMAT.  
Zároveň upozorňujeme, že tunajší úrad - vzhl'adom nato, že školy celoplošne 
žiadnym právnym aktom  neuzatváral - nebude ich ani žiadnych právnym aktom 
celoplošne otvárať, nakoľko mu táto kompetencia nevyplýva zo žiadneho právneho 
predpisu. 
Epidemiologická situácia v súvislosti s otvorením škôl bude predmetom intenzívneho 
epidemiologického sledovania. V prípade zhoršenia situácie budú jednotlivé 
zariadenia individuálne epidemiologicky vyhodnocované a v prípade potreby bude 
nariadené karanténne opatrenie,  ktorým bude vyučovací proces na škole prerušený. 
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2. Krízový štáb obce Rovinka na základe priebežných výsledkov testovania 
rodičov žiakov a obyvateľov obce Rovinka  zo dňa 13 – 14.2.2021, sa uzniesol 
nasledovne: 
 
Materská škola 
 
Počnúc dňom 17.2.2021 už bude otvorená pre všetky deti.  
Podmienkou navštevovania dieťaťa v MŠ bude v zmysle COVID AUTOMATU 
pretestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca sa pri vstupe 
do MŠ preukáže platným negatívnym testom na COVID- 19 vykonaným od  
12.2.2021. 
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 sú podávané riaditeľkou MŠ elektronickou formou. 
  
Základná škola  
       
Počnúc dňom 16.2.2021 bude ZŠ otvorená pre celý prvý stupeň 
Podmienkou navštevovania školy ostáva  pretestovanie jedného zákonného 
zástupcu žiaka. Zákonný zástupca sa pri vstupe do ZŠ preukáže platným negatívnym 
testom na COVID- 19 vykonaným od  12.2.2021 
 
Podrobné informácie pre rodičov sú podávané riaditeľkou ZŠ elektronickou formou. 
 
Vyučovanie II. stupňa ZŠ Rovinka bude prebiehať naďalej 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.  
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ  ZŠ 
Osobitný režim a opatrenia budú platiť pre rodičov dieťaťa navštevujúce ZŠ, 
ktorý sa  rozhodne dať svoje dieťa do školy už otvorených ročníkov vo 
vytvorených bublinách  navštevujúcich ZŠ od 9.2.2021 ( teraz sa to týka  
prvých a druhých ročníkov) počas už bežiaceho vyučovacieho procesu 
v priebehu týždňa.   
Zákonný zástupca to  nahlási minimálne jeden deň vopred pred nástupom 
žiaka do vyučovacieho procesu riaditeľke ZŠ. 
Pri nástupe žiaka do bežiaceho vyučovacieho procesu v priebehu týždňa sa 
bude vyžadovať preukázanie platným negatívnym testom na COVID – 19 od 
„oboch rodičov“ nie starším ako tri dni.  
V prípade ,že sa zákonní zástupcovia žiaka testovania nezúčastnia, resp. sa  
nepreukážu platným negatívnym Covid testom, nebude môcť dieťa do ZŠ 
v priebehu vyučovacieho týždňa nastúpiť.  
 
Obdobný režim bude platiť pre rodičov detí tretích a štvrtých ročníkov, ktorým 
začne vyučovací režim  dňom 16.2.2021. To znamená , pri nástupe 
pretestovaný jeden rodič a zaradenie žiaka počas vyučovacieho procesu 
pretestovaní obaja rodičia. 
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3. Základná umelecká škola v Rovinke  
Vzdelávanie sa  realizuje naďalej dištančne. 
Hudobná akadémia Daniel  výučba naďalej dištančnou formou . 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
 
 
 


