
 

 

 

Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Plavnica,  

konaného dňa 10. 09. 2020 o 15:00  hod.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálny stav šírenia ochorenia COVID-19 v obci Plavnica  

3. Prijatie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v obci Plavnica  

4. Záver 

 

K bodu 1.  

Zasadnutie krízového štábu obce Plavnica otvoril a viedol Rastislav Grich, starosta obce 

a predseda krízového štábu obce. Zasadnutie zvolal za účelom zhodnotenia aktuálnej situácie 

v obci spojenej so zvýšeným rizikom ochorenia Covid-19 a s potrebou prijatia aktuálnych 

opatrení na najbližšie obdobie. 

 

K bodu 2. 

Predseda krízového štábu zhrnul súčasnú situáciu v obci Plavnica a v okrese Stará Ľubovňa 

a jej vývoj v posledných dňoch: 

 

1. Z dôvodu pozitívneho výsledku testovania na Covid-19 u jedného z pedagógov, na 

základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica udelila žiakom 

ZŠ riaditeľské voľno, a to v dňoch od 07. 09. 2020 do 11. 09. 2020 z dôvodu karantény 

zamestnancov a niektorých žiakov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19. 

Zároveň bola prerušená prevádzka materskej školy, ŠKD a školskej jedálne. Pedagóg 

nemá trvalý pobyt v obci. Dnešným dňom bol na ochorenie Covid-19 otestovaný celý 

pedagogický zbor vrátane nepedagogických pracovníkov a žiakov 3. ročníka ZŠ, výsledky 

budú známe v najbližších dňoch. 

 

2. Situácia sa zhoršuje v celom okrese Stará Ľubovňa, za posledné dni výrazne stúpol počet 

pozitívne testovaných na Covid-19, v okrese je z preventívnych dôvodov zatvorených 
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viacero základných a materských škôl a tiež jedna stredná škola a zariadenie sociálnej 

starostlivosti. Celkový počet pozitívne testovaných v okrese Stará Ľubovňa k dnešnému 

dňu je 54, pričom väčšina z týchto prípadov je zaznamenaných práve za posledné dni.  

 

3. Pandemická komisia vlády SR na svojom zasadnutí dňa 04. 09. 2020 rozhodla o nových 

opatreniach počas druhej vlny pandémie. Lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy 

novým koronavírusom (červené a oranžové okresy v rámci Slovenska), by mali prijať 

prísnejšie protiepidemiologické opatrenia. Komisia okrem iného odporúča aj zákaz 

konania hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a interiéri nad 250 osôb, rozhodnú 

o tom regionálne úrady verejného zdravotníctva.  

 

4. Z dôvodu plánovanej krajskej hasičskej súťaže DHZ na území našej obce dňa 12.09.2020 

bol kontaktovaný RÚVZ v Starej Ľubovni za účelom usmernenia v tejto veci. Nakoľko 

však tejto akcie sa má zúčastniť veľké množstvo športových družstiev z okolitých okresov 

– Bardejov, Sabinov, Prešov, Kežmarok, Poprad s celkovou účasťou do 500 osôb, RÚVZ 

vydal jednoznačné odporúčanie takúto akciu neusporadúvať z dôvodu vysokého rizika 

prenosu nákazy v rámci okresu aj medzi jednotlivými okresmi. Taktiež neodporúča 

športovým družstvám a klubom zúčastňovať sa športových súťaží mimo obce. 

 

K bodu 3.   

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Stará Ľubovňa a z dôvodu 

prevencie pred šírením ochorenia Covid-19 v obci Plavnica prijal krízový štáb obce v zmysle 

odporúčania a usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni nasledujúce opatrenia s účinnosťou        

od 11. 09. 2020 do odvolania:  

 

1. rušia sa všetky kultúrne a športové podujatia na území obce  

2. odporúča sa športovým klubom nezúčastňovať sa športových súťaží mimo obce 

3. odporúča sa všetkým prevádzkam: 

- venovať zvýšenú pozornosť dôkladnému dodržiavaniu opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 a v zmysle tohto opatrenia 

dodržiavať zvýšené hygienické požiadavky predovšetkým pri dezinfekcii priestorov  

- sledovať aktuálne opatrenia RÚVZ v Starej Ľubovni v súvislosti s možným obmedzením 

počtu osôb v exteriéri do 500 osôb a interiéri do 250 osôb 

4. odporúča sa obyvateľom obce vo zvýšenej miere venovať pozornosť pravidlu R – O – R 

(rúško – odstup – ruky) a zvážiť nevyhnutnosť usporadúvať rodinné a spoločenské oslavy  

 

K bodu 4.   

Predseda krízového štábu obce poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

krízového štábu. 
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V Plavnici, 10. 09. 2020 

 

 

Zapísal: Ing. Mária Nemcová 

 

 

                                                                                                v. r.  

                                                                        ...................................................... 

                                                                                        Rastislav Grich 

                                                                                          Starosta obce 

                                                                                       Predseda krízového štábu 

 

 
 

 


