
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves, konaného dňa 9.10.2020 

so začiatkom o 9.00 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 v súvislosti so zistením výskytu 

pozitívne testovaných osôb zamestnaných vo firme nachádzajúcej sa v katastri 

obce a u obyvateľov žijúcich v obci a z dôvodu možného rizika ďalšieho  šírenia 

prenosného ochorenia COVID-19.   

 

Uviedol, že popri stálych členoch KŠO na zasadnutie prizval riaditeľa 

ZŠsMŠ Mgr. Mareka Adamečka a TSP Mgr. Júliu Borsukovú.  

 

V súvislosti s vývojom situácie v obci starosta obce a riaditeľ ZŠsMŠ 

informovali prítomných o aktuálnom stave. 

 

Členovia KŠO zhodnotili plnenie doterajších opatrení pri predchádzaní 

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

konania zasadnutia KŠO a po vzájomnej dohode prijali ďalšie konkrétne 

opatrenia:  

 

  KŠO s odvolaním sa na opatrenia a odporúčania RÚVZ v Prešove odporúča 

riaditeľovi ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v súlade s Manuálom opatrení pre 

základné školy prerušiť štandardný výchovno-vzdelávací program na ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves a dňom 12.10.2020 do odvolania (minimálne však na 10 

dní)  prejsť na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu zvládnutia jeho 

organizačného zabezpečenia a hlavne z dôvodu potvrdených prípadov ochorenia 

COVID-19 u zamestnancov a žiakov školy, 

 

 riaditeľ ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves bude o prijatých opatreniach 

informovať predsedu KŠO a zabezpečí informovanosť zamestnancov a žiakov 

školy, ako aj rodičov žiakov,  

 

 

 

 



 v prípade zistenia nových závažných skutočností v oblasti šírenia ochorenia 

COVID-19 v obci KŠO bezodkladne zasadne, zhodnotí ich a príjme ďalšie 

potrebné opatrenia, 

 

 predseda KŠO zabezpečí informovanosť dotknutých subjektov (ZŠsMŠ, KC, 

TSP) o prijatých opatreniach KŠO na úseku predchádzania šírenia ochorenia 

COVID-19 v obci.  

 

  Po prijatí opatrení starosta obce zasadnutie KŠO ukončil.  

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 9.10.2020                     

                                                                                    PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                              starosta obce 


