OBEC ROVINKA
Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka
zo dňa 30.4.2021 o 15.00 hod.
PRÍTOMNÍ:
Milan Kubeš, starosta obce, predseda KŠ
Ing. Juraj Kufel, tajomník KŠ
Kelemenová Marta
Ing. Martina Mandlíková
Ing. Alexander Melicher
Ing. Ján Holko,
Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka ZŠ
Mgr. Martina Nagyová, MBA, riaditeľka MŠ
Ospravedlnení :

PROGRAM ZASADNUTIA
1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke od 3.5.2021 do 7.5.2021
2. Obecný úrad
3. Hudobná akadémia DANIEL, ZUŠ Rovinka
4. Detské ihriská
5. Kultúrny dom a knižnica

6. Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke od 3.5.2021 do 7.5.2021
a) Prevádzka MŠ Rovinka
MŠ bude otvorená pre všetky deti navštevujúce MŠ v Rovinke vrátane
elokovanej triedy MŠ v kultúrnom dome.
Ruší sa podmienka pretestovania zákonného zástupcu dieťaťa.
Vstup rodičov do budovy MŠ je zakázaný.
b) Prevádzka ZŠ Rovinka
ZŠ bude otvorená pre celý prvý aj druhý stupeň .
Ruší sa podmienka pretestovania žiaka II. stupňa a zákonného zástupcu žiaka.
Vstup rodičov do budovy ZŠ je zakázaný.
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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, resp. po
preukázaní niektorým z potvrdení o výnimke, v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.197 zo dňa
28.4.2021.

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

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)
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3) Hudobná akadémia DANIEL (kultúrny dom v Rovinke) –prezenčne - individuálna
výuka - okrem spevu a dychových nástrojov, len pre žiakov ZŠ Rovinka, za doržania
hygienických opatrení vydaných RÚVZ, usmernení pre ZUŠ a negatívnym Covid
testom učiteľa.
Upozornenie: Vstup rodičov do budovy KD je zakázaný. Dieťa – žiaka si
preberie učiteľ pri vstupe a po skončení hodiny vyprevádza von.
Základná umelecká škola v Rovinke (Základná škola v Rovinke)
Vzdelávanie bude možné prezenčne pre všetkých žiakov navštevujúcich ZŠ
v Rovinke! Len individuálna forma výučby s výnimkou spevu a dychových
hudobných nástrojov. Tie sa spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne.
Upozornenie: Vstup rodičov do budovy ZŠ je zakázaný. Dieťa – žiaka si
preberie učiteľ pri vstupe a po skončení hodiny vyprevádza von. Vchodové
dvere budú uzamknuté.
Vyžaduje sa negatívny 7-dňový test na COVID-19 učiteľa !

4) Detské ihriská
Všetky detské ihriská ( mimo Gazdovskej – rekonštrukcia) v obci Rovinka sú
otvorené. Žiadame rodičov detí, aby dodržiavali všetky odporúčania a opatrenia
vydané ÚVZ SR ktoré ostávajú naďalej v platnosti.
- navštevujte ihriská v okolí vášho bydliska
- ak je ihrisko zaplnené ľuďmi natoľko že je náročné zachovať aspoň dvojmetrové
rozostupy, zvoľte si menej zaplnené miesto
- každú návštevu detského ihriska zvážte do dôsledku , ak sa predsa len naň
vyberiete, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať
hygienické opatrenia
- nedeľte sa o predmety ( napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej
domácnosti
- rešpektujte nariadený zákaz vychádzania

5. Kultúrny dom a knižnica
Kultúrny dom ostáva naďalej zatvorený do odvolania.
Knižnica je otvorená v bežnom otváracom čase s nasledovnými podmienkami:
Vstup do knižnice : len s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní
- s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom
- dezinfekcia rúk
- max. 1 čitateľ na 15 m2 rozlohy
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Výber – vyhľadávanie kníh je stále možný cez online katalóg knižnice zverejnený
na stránke obce. ( kontakt Marta Kelemenová , 0907 201 423, e-mail:
kulturakrovinka@gmail.com)
6. Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu
Vyhlášku, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzky a priestorov
zamestnávateľa bola prijatá v zmysle uznesenia vlády z 28. apríla 2021.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V
prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky vo vestníku Vlády SR.

Platí plošný zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská
zamestnávateľa či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a
školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do vnútorných a
vonkajších priestorov ich prevádzok.
Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné
budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za
komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov
slúžiacich na bývanie.
Zákaz vstupu do uvedených priestorov sa nevzťahuje na:
1. Príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených
zborov pri plnení ich úloh,
2. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo
antigénového testu na COVID-19 podľa stupňa varovania v systéme COVID
Automat,
Deň, kedy bol test vykonaný sa do lehoty nezapočítava, tá začína plynúť až
nasledujúci deň. Čiže ak ste si napríklad dali test urobiť v pondelok, platí ešte
budúci týždeň v pondelok, celý deň až do polnoci.

3. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad
nie starší ako 180 dní,
Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môže byť vydané iba jednorazovo a po
uplynutí lehoty sa nepredlžuje.

4. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19
v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
Zdôrazňujeme, že bezprostredne po obdržaní pozitívneho výsledku testu je
nevyhnutné najskôr absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

5. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19:

1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo viac
ako 14 dní,
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo viac ako 4
týždne,
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19.

6. osoby nad 65 rokov veku,
7. dieťa do desiatich rokov veku.
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Zákaz vstupu sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré nemôžu či nemohli z
rozličných zdravotných dôvodov podstúpiť testovanie na ochorenie
COVID-19. Konkrétne ide o:
1. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje
vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
2. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne
postihnutie
3. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
4. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
5. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú
leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou
ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika
z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej
plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom
plánovanej liečby
6. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácii
v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola
uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím
všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a
dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Potvrdenie o negatívnom teste či výnimke zo zákazu
nepotrebujete pri vstupe do:

• Najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných

základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych
prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a
ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie
starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných látok)
• lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivo
● zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane
sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
• zariadenia, kde sídli váš všeobecný lekár či pediater
• zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na
ochorenie COVID-19,
• na miesto, kde sa koná pohreb, sobáš alebo krst blízkej osoby,
• pri účasti na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti.
• do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného,

ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis
neustanovuje inak,
• dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo
žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,
• vstup žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy alebo
poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia a do vysokej
školy na účel prijímacieho konania, ak sa škola alebo vysoká škola (okres
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zaradený uznesením vlády Slovenskej republiky podľa „COVID AUTOMAT“)
do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo
III. stupňa varovania,
• potvrdenie nemusí mať osoba dostavujúca sa na orgán činný v trestnom
konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
• potvrdenie nemusí mať osoba dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné
pojednávanie alebo verejné zasadnutie.

Čím sa môžete preukazovať

! Prevádzkovateľ zariadení či zamestnávateľ je oprávnený požadovať
predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke.
Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.
Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko sa môžete preukázať niektorým z
nasledujúcich dokladov:
• dokladom o negatívnom teste
• dokladom, že spadáte medzi výnimky z testovania,
• čestným prehlásením, že spadáte do výnimky pre váš zdravotný stav
(napríklad ťažšia forma mentálneho postihnutia, závažná porucha
autistického spektra, onkologická liečba a pod.),
• dokladom o očkovaní, ktorý je v súlade so stanovanými lehotami v prípade
jednotlivých typov vakcín resp. očkovania po prekonaní ochorenia
COVID-19 .
Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu.
Ako doklad tiež možno akceptovať sms alebo email obdržaný z mobilného
odberového miesta. Doklady musia obsahovať jasný identifikačný prvok
testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť.
Doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave,
doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace, prípadne doklad o
diagnostikovaní ochorenia, z ktorého vyplýva, že ste v období
predchádzajúcich 18 dní strávili aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Za takýto doklad možno
považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite.
Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš zdravotný
stav možno nahradiť čestným prehlásením, že spadáte do výnimky pre váš
zdravotný stav (napríklad vyšší stupeň mentálneho postihnutia, závažná
porucha autistického spektra, onkologická liečba a pod.). V prehlásení musí
byť zároveň uvedené, že si ste vedomí právnych následkov v prípade, že by
sa čestné prehlásenie ukázalo ako nepravdivé

Vstup do zamestnania podľa COVID automatu
COVID automat stanovuje stupne varovania pre jednotlivé okresy Slovenska.
Stupeň varovania odráža lokálnu epidemickú situáciu a stanovuje rozsah opatrení
na spomalenie šírenia COVID-19.
Od stupňa varovania (I až IV) tiež závisí, aký starý môže byť negatívny test,
ktorým sa v danom okrese preukazujete pri vstupe do priestorov vášho
zamestnávateľa:
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• Zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV podľa COVID automatu
sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym
výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako
sedem dní.
• Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID automatu sa pri
vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym výsledkom
RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní.
• Zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID automatu sa pri
vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym výsledkom
RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 21 dní.
Aktuálne zaradenie vybraného okresu podľa stupňa varovania v COVID automate
si môžete skontrolovať na: https://automat.gov.sk/

Milan Kubeš
starosta obce
predseda Krízového štábu
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