
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 2.10.2020 

so začiatkom o 7.30 h. v kultúrno-spoločenských priestoroch na Obecnom úrade 

v Pečovskej Novej Vsi. 

Prítomní: (viď prezenčná listina v prílohe) 

 

Zasadnutie Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves (ďalej len „KŠO“) 

otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce a predseda KŠO.  

Informoval, že zasadnutie KŠO zvolal bezodkladne v súvislosti 

s rozšírením počtu pozitívne testovaných osôb na prenosné ochorenie COVID-19 

v obci Pečovská Nová Ves od posledného zasadnutia KŠO a potvrdenia výskytu 

ďalších pozitívne testovaných osôb v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves.   

Uviedol, že na zasadnutie prizval riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Mareka 

Adamečka, ktorý poskytol informácie o aktuálnom stave a prijatých opatreniach 

v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ.  

Členovia KŠO zhodnotili plnenie doterajších opatrení pri predchádzaní 

šírenia prenosného ochorenia COVID-19, skutkový stav v obci k dňu konania 

zasadnutia KŠO a po vzájomnej dohode prijali ďalšie konkrétne opatrenia:  

  KŠO dáva opakovane do pozornosti všetkým občanom  dodržiavanie 

preventívnych opatrení, ktoré pozitívne ovplyvňujú zníženie rizika šírenia 

prenosného ochorenia COVID-19, pričom za najdôležitejšie považuje osobnú 

zodpovednosť a disciplínu jednotlivcov a inštitúcií, 

 KŠO prikazuje riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v prípade, že zistí 

u zamestnanca, alebo žiaka školy nové prípady pozitívne testovaných osôb na 

prenosné ochorenie COVID-19, resp. kontakty s takýmito osobami, aby túto 

skutočnosť bezodkladne oznámil KŠO a súčasne postupoval podľa usmernení 

MŠVVaŠ SR, ÚVZ a Hlavného hygienika SR, 

    KŠO odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves dodržiavať preventívne 

opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú zníženie rizika šírenia prenosného 

ochorenia COVID-19 v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves, pričom za najdôležitejšie 

považuje klásť dôraz na osobnú zodpovednosť a disciplínu tak jednotlivcov, ako 

aj celej inštitúcie, 

 KŠO odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v súvislosti s riešením 

aktuálnej situácie, prijímanými opatreniami po zistení výskytu prenosného 

ochorenia COVID-19  na ZŠsMŠ, využiť všetky dostupné možnosti na zabránenie 

šírenia ochorenia medzi žiakov a zamestnancov školy, napr. zvýšené testovanie 

osôb a iné, 

 KŠO odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v súvislosti s aktuálnou 

situáciou výskytu prenosného ochorenia COVID-19  prehodnotiť organizovanie 

školských akcií, výletov, výjazdových sústredení, pracovných porád a školení, 



 KŠO odporúča starostovi obce Pečovská Nová Ves a predsedom 

spoločenských organizácií v pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves v súvislosti 

s aktuálnou situáciou výskytu prenosného ochorenia COVID-19  prehodnotiť 

organizovanie plánovaných akcií, výletov, pracovných porád a školení, 

 KŠO s účinnosťou od 2.10.2020 do odvolania ruší všetky mimoškolské 

prenájmy telocviční a posilňovne Základnej školy s materskou školou Pečovská 

Nová Ves pre verejnosť, 

 KŠO odporúča riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves s účinnosťou od 

2.10.2020 do odvolania zrušiť všetku voľnočasovú činnosť žiakov po vyučovaní, 

  KŠO s účinnosťou od 2.10.2020 do odvolania uzatvára všetky detské ihriská a 

multifunkčné ihriská v obci, 

 KŠO s účinnosťou od 2.10.2020 do odvolania zakazuje tréningovú a zápasovú 

činnosť futbalového klubu TJ Slovan Pečovská Nová Ves vo všetkých žiackych 

kategóriách, 

  KŠO s účinnosťou od 2.10.2020 do odvolania zakazuje organizovanie všetkých 

plánovaných športových a kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných 

obcou Pečovská Nová Ves,  

  v prípade zistenia nových závažných okolností KŠO bezodkladne prijme ďalšie 

opatrenia. 

  Starosta obce zabezpečí informovanosť občanov o prijatých opatreniach 

obce na úseku predchádzania šírenia a zasadnutie KŠO ukončil.  

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 2.10.2020                

 

                                                                                    PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             starosta obce 


