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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 30.3.2021 o 15.00 hod. 

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

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 7.4.2021 do 9.4.2021 
2. Detské ihriská 
 
 
 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 7.4.2021 do 9.4.2021 
 

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  2.4.2021 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  2.4.2021. 
 
Žiaci II. stupňa 
 
Od 7.4.2021 do 9.4.2021 celý druhý stupeň v dištančnom vzdelávaní. 
 
 
 
2) Detské ihriská 
 
Upozorňujeme občanov, že všetky detské ihriská v obci Rovinka ostávajú z dôvodu 
zlej epidemiologickej situácie naďalej pre verejnosť uzatvorené! 
 
 
 
POĎAKOVANIE 
Obecný úrad v Rovinke chce touto cestou poďakovať: 
- firme MERCI n.o., Komenského 1965/12, Trebišov ,zastúpenú PhDr. Jánom 
Holoničom,PhD za sponzorský dar , zakúpenie germicídneho žiariča a respirátorov 
FFP2  (4160 ks),  
- firme HANES Global Supply Chain  Slovakia a.s. , A.Hlinku 40, Čadca za 
sponzorský dar 3000 ks tkaných textilných  rúšok. 
 
 
 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 


