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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 19.3.2021 o 15.00 hod. 

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

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 22.3.2021 do 26.3.2021 
2. Detské ihriská 
3. Kultúrny dom  a knižnica 
4. Respirátory pre dôchodcov 
 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 22.3.2021 do 26.3.2021 
 

a) Prevádzka MŠ Rovinka  
 
MŠ ostáva naďalej otvorená pre deti predškolského veku a pre deti rodičov z 
kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov, ktorým povaha 
práce nedovoľuje pracovať z domu.  
 
Podmienkou navštevovania MŠ  v zmysle COVID automatu ostáva naďalej  
pretestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa.  
Upozorňujeme rodičov, že pri vstupe do MŠ sa bude musieť preukázať  platným 
negatívnym testom  na COVID- 19 vykonaným od  19.3.2021 každá osoba – 
zákonný zástupca – splnomocnená osoba.  
 
Podrobné informácie pre rodičov sú podávané riaditeľkou MŠ elektronickou formou. 
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b) Prevádzka ZŠ Rovinka 
 
Prevádzka ZŠ sa bude riadiť v zmysle aktualizovaného manuálu „Návrat do škôl 2021“ 
aktualizovaného k 8.3.2021.  
 
Žiaci I. stupňa 
 
ZŠ ostáva naďalej  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  19.3.2021. 
 
 
Výnimku majú žiaci 3B triedy , kde bol potvrdený prípad ochorenia žiaka na 
COVID -19. Celá 3B trieda ostáva na základe odporúčania RUVZ v 14 dňovej 
karanténe. Výučba týchto žiakov bude prebiehať dištančne. 
 
 
Žiaci II. stupňa 
 
Od 22.3.2021 do 26.3.2021 bude ZŠ otvorená v zmysle platného rozhodnutia 
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, prezenčne systémom vytvorených 
skupín 5 + 1 . Podrobné informácie pre rodičov sú podávané riaditeľkou ZŠ , resp. 
učiteľmi, ktorí  túto formu výučby zabezpečujú elektronickou formou cez EduPage. 
 
Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.. 
 
V prípade, že sa zákonný zástupca žiaka , resp. žiak II. stupňa  testovania 
nezúčastní, resp. sa  nepreukážu platným negatívnym Covid testom, nebude sa 
môcť tento žiak prezenčnej formy výučby(5+1) zúčastniť.  
V takomto prípade sa žiak zúčastňuje výučby podľa pokynov učiteľa naďalej 
dištančne. 
 
 
2) Detské ihriská 
 
Upozorňujeme občanov, že všetky detské ihriská v obci Rovinka ostávajú z dôvodu 
zlej epidemiologickej situácie naďalej pre verejnosť uzatvorené! 
 
 
3. Kultúrny dom  a knižnica     

Kultúrny dom ostáva zatvorený  do odvolania. 

Knižnica  je dňom  18.3.2021 opäť otvorená. 

( kontakt Marta Kelemenová , 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com) 
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4. Respirátory pre dôchodcov 
 
Upozorňujeme občanov obce Rovinka – seniorov  s trvalým pobytom v obci Rovinka   
že od 13.3.2021 do 17.3.2021 boli členmi DHZO Rovinka roznášané obálky  
s bavlnenými  rúškami(5ks) a respirátormi FFP2 (5ks). Seniori , ktorí takúto obálku  
s rôznych dôvodov neobdržali ( cca. 25) sa o ne môžu prihlásiť na OÚ, alebo na tel. 
č, 02/45985218.  
    
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 


