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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 8.4.2021 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. Ján Holko,  
Ing. Alexander Melicher 
 
Ospravedlnení : Ing. Marek Gehry 
 
 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 12.4.2021 do 16.4.2021 
2. Obecný úrad 
3. Hudobná akadémia DANIEL 
4. Detské ihriská 
5. Kultúrny dom a knižnica 
 
 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 12.4.2021 do 16.4.2021 
 

a) Prevádzka MŠ Rovinka  
 
MŠ bude otvorená pre všetky deti navštevujúce MŠ v Rovinke. Otvorená bude 
aj elokovaná trieda MŠ v kultúrnom dome. 
 
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  9.4.2021 každá osoba – 
zákonný zástupca – splnomocnená osoba.  
 
Podrobné informácie pre rodičov sú podávané riaditeľkou MŠ elektronickou formou. 
 



2 
 

b) Prevádzka ZŠ Rovinka 
Prevádzka ZŠ sa bude naďalej riadiť v zmysle aktualizovaného manuálu „Návrat do 
škôl 2021“ aktualizovaného k 6.4.2021.  
 
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  9.4.2021. 
 
Žiaci II. stupňa 
 
Od 12.4.2021 do 16.4.2021 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. Obecný úrad  
 
     Ostáva naďalej pre verejnosť  zatvorený.  
     Do odvolania sú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu   
     v čase od 8.00 hodiny do 12.00 hodiny v pondelok, stredu a piatok.  

   Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu,   
   prijímať podania elektronicky. 
 
   Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad. 
 
Vstup na OÚ len s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní. 

 
Referát vnútornej správy  
(Ing. Ľubica Ozaniaková) tel. 02/59304057, e-mail: ozaniaková@obecrovinka.sk 
Pre  overovanie  je potrebné telefonicky dohodnúť termín. 
Žiadosti o vydanie súpisného čísla aj s potrebnými prílohami je možné zaslať mailom. 
Konzultovať náležitosti ohľadne súpisných čísiel je možné telefonicky alebo mailom. 

Referát majetku a daní 

(Mgr. Janka Mitrová) tel. 02/59304053, e-mail: mitrova@obecrovinka.sk 

• V prípade otázok, k dani z nehnuteľností prosím neváhajte kontaktovať pracovníka 

referátu miestnych daní v dňoch: 

•  pondelok - štvrtok v čase 08:00 - 16:00 , piatok v čase 08:00 – 12:00 

 

mailto:ozaniaková@obecrovinka.sk
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Referát práce, miezd a sociálnych vecí 

(Ing. Alžbeta Tináková) tel. 02/59304050 , e-mail: tinakova@obecrovinka.sk 

V prípade potreby dohodnúť na uvedených kontaktoch. 

Referát evidencie obyvateľstva, pokladňa 

( Janka Kundláková ) tel. 02/59304056 , e-mail: kundlakova@obecrovinka.sk 

Pokladňa ostáva naďalej do odvolania zatvorená (platba v hotovosti nie je možná). 

Neodkladnú platbu bude možné vykonať prevodom na účet obce. Pred prevodom je 

potrebné e-mailom vyžiadať variabilný symbol k platbe. 

Na prihlásenie k trvalému pobytu si treba vopred telefonicky dohodnúť termín.    

 

Referát odpadového hospodárstva 

( Milan Hrajnoha) tel.02/59304058 , e-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk 

Prihlasovanie nových poplatníkov za vývoz KO, výmena nádob a platby treba dohodnúť na 

uvedených kontaktoch. 

  

Stavebný úrad 

Stavebný úrad ostáva naďalej do odvolania pre verejnosť zatvorený. 

Neodkladnú  návštevu  odporúčame vopred dohodnúť na tel.č.: 0907 298 494, alebo 
e-mailom na:                                                     
sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková) 
fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová) 
gunovska@obecrovinka.sk (Ing. Miroslava Guňovská) 
kurucova@obecrovinka.sk ( Ing. Mária Kurucová) 
 
 
3) Hudobná akadémia DANIEL (kultúrny dom v Rovinke) – individuálna výuka -  
povoľuje sa prezenčne, určené dva dni v týždni,   pre 1 – 4 ročník ZŠ Rovinka,  za 
doržania hygienických opatrení vydaných RÚVZ, usmernení pre ZUŠ a negatívnym 
Covid testom učiteľa aj žiaka.  
Upozornenie: Vstup rodičov do budovy je zakázaný. Dieťa – žiaka si preberie 
učiteľ pri vstupe a po skončení hodiny  vyprevádza von. Vchodové dvere budú 
uzamknuté. 
 
4) Detské ihriská 
 
Upozorňujeme občanov, že všetky detské ihriská v obci Rovinka ostávajú naďalej pre 
verejnosť uzatvorené! 
 
5. Kultúrny dom  a knižnica     

Kultúrny dom ostáva naďalej zatvorený  do odvolania. 

Knižnica  je dňom  18.3.2021 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) 
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                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 


