
Zápisnica z krízového štábu č. 2/2020 zo dňa 9.3. 2020 o 18:00 hod. 
ohľadom KORONAVÍRUSU

Zúčastnení:

Dušan Dvoran
Pavol Blaha
Róbert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranova
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Milan Lapčík
Hana Maxianová
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák
Hana Malcherová
Karol Dvoran
Pavol Benca
Beáta Miškolciová

1. Krízový štáb berie na vedomie rozhodnutie vedúcej oddelenia epidemiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zatvorení materskej školy z dôvodu 
výskytu respiračných chorôb ( 66 %) v období od 10.3 2020 - 13.3. 2020. Obnovenie 
prevádzky ak nevzniknú komplikácie bude dňa 16.3. 2020.

2. Krízový štáb berie na vedomie rozhodnutie predsedu krízového štábu o prerušení 
vyučovania na základnej škole z dôvodu prevencie pred koronavírusom s ohľadom na 
35% chýbajúcich žiakov v dôsledku chorobnosti a to v dňoch od 11.3. 2020 - 13.3. 2020. 
Dňa 10.3. 2020 bude vyučovanie do 12:00 hod., kedy učitelia zadajú pre žiakov domáce 
úlohy. Obnovenie prevádzky školy ak nevzniknú komplikácie bude dňa 16.3 2020.

3. Školská kuchyňa ajedáleň budú vrátane varenia pre dôchodcov od 11.3 2020 - 13.3. 
2020 zatvorené.

4. Krízový štáb rozhodol o zrušení všetkých kultúrnych a športových podujatí a to do 30.3 
2020. V kultúrnom dome nebude divadlo, výročná členská schôdza ako i klub 
dôchodcov. Na štadióne OFK nebudú športové podujatia.

5. Od 16.3. 2020 nariaďuje riaditeľovi ZS s MŠ merať ráno teploty žiakov základnej školy 
a detí materskej školy do 23.3. 2020. Nariaďuje vykonať dezinfekciu školských 
priestorov.

6. Krízový štáb doporučuje občanom obce minimalizovať svoju účasť na verejných 
podujatiach, v pohostinských zariadeniach a veľkých obchodných centrách.

7. Krízový štáb doporučuje vykonať podnikateľom primeranú dezinfekciu priestorov, 
v ktorých sa zdržujú občania obce.

8. Zakazuje organizovať v pohostinských zariadeniach hromadné spoločenské podujatia
9. Zakazuje organizovanie športových aktivít v priestoroch telocvične ZŠ.
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