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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 14.5.2021 o 15.00 hod. 

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

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 17.5.2021 
2. Obecný úrad 
3. Hudobná akadémia DANIEL,  ZUŠ Rovinka 
4. Detské ihriská 
5. Kultúrny dom  
6. Knižnica 
 
 

1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke  od 17.5.2021 
 

a) Prevádzka MŠ Rovinka  
 
MŠ bude otvorená pre všetky deti navštevujúce MŠ v Rovinke vrátane 
elokovanej  triedy MŠ v kultúrnom dome. 
 
 
b) Prevádzka ZŠ Rovinka 
 
ZŠ bude  otvorená pre celý prvý aj druhý stupeň . 
Vstup rodičov do budovy ZŠ je zatiaľ zakázaný ! 
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2. Obecný úrad  
 
Obecný úrad prechádza dňom 17.5.2021 do skúšobného prevádzkového režimu 
v štandartnom otváracom čase: 
 
        Pondelok od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 
        Streda      od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00   
        Piatok       od 8.00 – 12.00  
 
Upozorňujeme občanov , že naďalej ostávajú v platnosti opatrenia RUVZ ohľadne 
vstupu do priestorov s respirátorom a po vykonanej dezinfekcii rúk. Odporúča sa 
priniesť so sebou vlastné pero.  
Vstup občanov do priestorov OÚ bude regulovaný z dôvodu dodržania nariadenia   
1 osoba na 15m². To znamená , v prípade , že už bude na referáte vybavovaná 
stránka, budete musieť počkať pred vchodom OÚ.  
 
Osobitný režim bude naďalej platiť:  
  
Referát vnútornej správy  
(Ing. Ľubica Ozaniaková) tel. 02/59304057, e-mail: ozaniaková@obecrovinka.sk 
Pre  overovanie  je potrebné telefonicky dohodnúť termín . 
 
 
Referát evidencie obyvateľstva, pokladňa 

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

Na prihlásenie k trvalému pobytu si treba vopred telefonicky dohodnúť termín  

Pokladňa bude pracovať v stránkových dňoch v bežnom  režime. 
 
Stavebný úrad 

Stavebný úrad ostáva naďalej do odvolania pre verejnosť zatvorený ! 

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) –prezenčne  pre všetkých  
žiakov , za dodržania hygienických opatrení vydaných RÚVZ, usmernení pre ZUŠ .  
Upozornenie: Vstup rodičov do budovy KD je naďalej zakázaný. Dieťa – žiaka 
si preberie učiteľ pri vstupe a po skončení hodiny  vyprevádza von.  
 
Základná umelecká škola v Rovinke (Základná škola v Rovinke) 
Vzdelávanie  prezenčne pre všetkých žiakov navštevujúcich SZUŠ v Rovinke  za 
dodržania hygienických opatrení vydaných RÚVZ, usmernení pre ZUŠ. 
Po ukončení výučby vykonať dezinfekciu tried rozmiestnením germicídnych lámp. 
Upozornenie: Vstup rodičov do budovy ZŠ je naďalej zakázaný. Dieťa – žiaka si 
preberie učiteľ pri vstupe a po skončení hodiny  vyprevádza von. Vchodové 
dvere budú uzamknuté. 
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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. 
  
 
 
5. Kultúrny dom       

Od 17.5. 2021 sa obnovuje  krúžková činnosť pre deti  v zmysle vydaného Manuálu  

pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné 

umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) vydané Min.školstva ,vedy 

,výskumu a športu SR (aktualizované 10.5.2021) 

Cvičenia pre dospelých : povoľuje sa za dodržania  podmienok vydaných pre 

prevádzku priestorov v kultúrnom dome.  

 V priestoroch KD je treba  dodržiavať prevádzkové podmienky kultúrneho 

domu  

( kontakt Marta Kelemenová , 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com) 

 

 

6. Knižnica 

 

Knižnica je  otvorená v bežnom otváracom čase s nasledovnými  podmienkami:  
 Vstup do knižnice :   
     -     s prekrytím horných dýchacích ciest - respirátorom   

-  dezinfekcia rúk  

-  max. 1 čitateľ  na 15 m2  rozlohy  

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) 

 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
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