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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

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

Číslo: 04/2020                                                                     Dátum: 29.10.2020 

  

 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  OBCE ZBOROV 

zo dňa 28.10.2020 

  

  
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

  
OSPRAVEDLNENÍ: podľa prezenčnej listiny 

  

PROGRAM: 

 

Úvod – schválenie programu zasadnutia krízového štábu obce 

1. Zhodnotenie pilotného plošného testovania na ochorenie COVID-19 

2. Informácia o konaní druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 

3. Informácia o stave školských zariadení 

4. Informácia o aktuálnom stave marginalizovanej rómskej komunity 

5. Výzva zborovských lekárov a lekárnikov k pacientom  

Záver  

 

 

Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Mgr. Ján Šurkala, PhD a súčasne 

starosta obce Zborov. Na zasadnutí oboznámil prítomných členov a pozvaných hostí 

s navrhovaným programom rokovania a informoval:  

 

K bodu 1 

 

Predseda KŠ najprv vecne zhodnotil priebeh akcie „Spoločná zodpovednosť“, t. j. pilotná fáza 

testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Sprvoti vyslovil slová vďaky voči všetkým 

zúčastneným aktérom, ktorí sa podieľali na úspešnom zvládnutí logisticky aj personálne 

mimoriadne náročnej akcii. Jej výsledkom bolo 2 107 otestovaných občanov a detí, z ktorých 

bolo antigénovým testom identifikovaných 72 pozitívnych prípadov, pričom miernu prevahu  
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mali príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Na základe informácií získaných 

z telefonického rozhovoru s MUDr. Júliusom Zbyňovským, MPH (Oddelenie epidemiológie, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejov) predseda KŠ dodal, že 

k celkovému počtu infekčných ľudí je potrebné prirátať tých, ktorí v uplynulom (19) aj 

predminulom týždni (13) taktiež získali pozitívny výsledok z PCR testu. Ďalšia analýza 

neoficiálnych výsledkov plošného testovania ďalej poukázala skutočnosť, že lokálnym 

„ohniskom“ výskytu ochorenia sú oba domovy sociálnych služieb, t. č. v bezpečnej 

karanténne. Na závere starosta obce apeloval na zástupcov prítomných inštitúcií a profesií, 

aby dôkladne vyzývali verejnosť na dodržiavanie protipandemických opatrení.  

 

K bodu 2  

 

Prítomní členovia krízového štábu a pozvaní hostia si vypočuli plán samosprávy na blížiace sa 

druhé kolo testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční 31.10.2020 

a 01.11.2020 od 07.00 do 22.00. Predseda KŠ priblížil prítomným doposiaľ len kusé 

organizačné pokyny komunikované zo strany vedenia štátu. Na druhej strane vyjadril 

presvedčenie, že samosprávne orgány majú jasnú predstavu o priebehu akcie, aktuálne 

finalizujú harmonogram testovania podľa ulíc a koordinujú vyčlenenie potrebných 

personálnych kapacít na pozícii administratívnych pracovníkov, resp. dobrovoľníkov. Napriek 

chýbajúcim informáciám  sa obecný úrad pokúsi zabezpečiť hladký a pre obyvateľov čo 

možno najbezpečnejší priebeh II. kola akcie „Spoločná zodpovednosť“.  

 

K bodu 3 

 

RNDr. Jozef Dolhý, poverený riaditeľ školy, podal súhrnnú správu o aktuálnej situácii 

školských zariadení: „V základnej škole sa od 1. októbra 2020 vyučuje dištančne na základe 

usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove. Žiaci bez prístupu k digitálnym technológiám 

majú k dispozícii konzultačné hodiny a prezenčné vyučovanie v obmedzenom režime podľa 

aktuálneho rozpisu uverejneného na stránke školy. Základná umelecká škola vyučuje 

dištančne. Materská škola je v plnej prevádzke od 20. októbra 2020. Momentálne máme 

v Spojenej škole dva potvrdené pozitívne prípady na ochorenie COVID-19 a siedmich, hlavne 

nepedagogických pracovníkov v povinnej domácej karanténe.“ 

 

K bodu 4  

 

Terénne sociálne pracovníčky Mgr. Katarína Niemašíková a Mgr. Andrea Guláková 

informovali prítomných, že väčšina populácie marginalizovanej rómskej komunity sa správa 

zodpovedne a vytvára akúsi vzájomnú komunitnú kontrolu nad pozitívne testovanými 

osobami z vlastných radov. Informácie o osobách, ktoré vedome nerešpektovali nariadenú 

domácu karanténu, boli postúpené príslušníkom policajného zboru. V takýchto prípadoch 

totiž nie je možné akceptovať akúkoľvek formu familiárnosti či kolegiálnosti. 

Súčasne naďalej platí zákaz hromadných a skupinových aktivít v Komunitnom centre 

v Zborove. V prípade terénnej sociálnej práce je aplikovaný sprísnený protipandemický režim 

zameraný na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.  
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K bodu 5  

 

MUDr. Ján Balon v mene obvodných lekárov v Zborove požiadal miestnu samosprávu aj 

vedenia okolitých obcí, aby formou rozhlasu alebo iným obvyklým spôsobom takto 

upovedomili svojich občanov: „Prosíme pacientov, aby ste pred návštevou ktorejkoľvek 

ambulancie najprv telefonicky kontaktovali lekára, ktorý Vám odporučí ďalší postup, a to aj 

v prípade teploty, nádchy alebo iného mierneho respiračného ochorenia. V súčasnosti spočíva 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmä v telefonických konzultáciách. Lekári preto 

prosia občanov o trpezlivosť, keďže vybaviť musia množstvo hovorov.“ Tajomník KŠ v danej 

súvislosti spomenul doplnenie výzvy lekárnikmi Janou a Viliamom Fedorkovými: „Lekáreň 

v Zborove upozorňuje ctených pacientov, že v tejto "covid-dobe" nie je vhodná samoliečba 

voľnopredajnými liečivami i výživovými doplnkami akýchkoľvek odchýlok v zdravotnom stave 

pacientov. Preto Vás prosíme, aby ste každú zmenu najprv konzultovali so svojim lekárom 

a až po konzultácii s ním a na jeho odporúčanie prichádzali do lekárne. Lekárnik je 

odborníkom na lieky, no nie je vzdelávaný na určenie diagnózy, tú môže stanoviť iba lekár.“  

 

 

Na záver rokovania predseda KŠ poďakoval prítomných členov krízového štábu za ich účasť 

a prejavenú aktivitu počas zasadnutia.  

 

Zapísal: tajomník krízového štábu obce 

            

 

 

v. r.      v. r. 

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

 Mgr. Peter Hudák, PhD.    Mgr. Ján Šurkala, PhD.            

tajomník                                                                     predseda  

            krízového štábu obce                                                krízového štábu obce 

 


