
Komisia pre rozvoj vzdelávania a športu pri OÚ Dubová 

 

Zápisnica zo zasadnutia 

 

 

Dátum :  19.1.2023 

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny  

 

Program:   1. Predstavenie členov komisie  

                    2. Zostavenie kalendára akcií na rok 2023 

                    3. Dotácie z rozpočtu obce 

                    4. Plán činnosti komisie v rokoch 2023 – 2026 

                    5. Diskusia, záver 
 

 

Na úvod zasadnutia prítomných privítal a oboznámil s programom predseda komisie p. Peter 

Moravčík 

 

K bodu 1) 

 

Predstavenie členov komisie 

Predseda komisie predstavil  členov komisie, ktorí budú pracovať v nasledujúcom období: 

Predseda komisie – Peter Moravčík 

Členovia komisie: Eva Dolníková ml., Eva Manduláková, Mária Moravčíková, Peter 

Jakubec, Peter Zigo, Ria Hutterová, Viliam Valentovič, Ján Geršic 

 

K bodu 2) 

 

Zostavenie kalendára akcií na rok 2023 

Predseda komisie prezentoval termíny podujatí a akcií v obci Dubová na rok 2023. 

Organizátorom niektorých akcií je samotná komisia pre rozvoj vzdelávania a športu, 

niektoré akcie bude organizovať v spolupráci s kultúrnou komisiou, so ZŠ a MŠ, so 

skupinou Deti noci, CK Olympic a starostom obce. 

Akcie v rámci KRVaŠ: 

12.3.          Divadlo na kolene 

17.4.          Deň Zeme – čistenie obce /v spolupráci so ZŠ/ 

 Máj            Športové hry pre seniorov 

4.6.          Cyklistické preteky + program pre deti / v spolupráci CK Olympic/ 

10.6.          Tajomný les 

5.7.         CM výstup na Kuklu 

November   Adventné inšpirácie / v spolupráci s kultúrnou komisiou/ 

December   Vianočná besiedka pre obec, rodičov a JDS / v spolupráci s MŠ a ZŠ/ 

31.12.         Silvestrovský výstup na Kuklu  

 

 

10.2. Skupina Deti noci chce v ZŠ organizovať Noc s Andersenom. Komisia pre rozvoj 

vzdelávania a športu vyjadrila podporné stanovisko pre túto akciu. Členovia skupiny 



Veronika Zacharová a Martin Schwartz prezentovali plánovanú akciu, písomné vyjadrenie 

s garanciou bezpečnosti detí a uprataním použitých priestorov odovzdali pánovi učiteľovi 

Zigovi pre pani riaditeľku Mgr.Benčúrikovú. 

Týmto komisia žiada pani Benčurikovú, aby prehodnotila svoje stanovisko a akciu 

v priestoroch ZŠ povolila, ako aj  komunitné akcie organizované zriaďovateľom.   

 

K bodu 3) 

 

Dotácie z rozpočtu obce (príloha č.1) 

Predseda komisie predostrel prítomným žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Dubová na rok 

2023. Členovia komisie odporúčajú: 

Stolný tenis Vinosady           200eur 

Konferencia J.Krstiteľa         2000 eur 

ŠK SPC Častá                       1200 eur 

Jednota dôchodcov                1000 eur 

Centrum voľného času          1000 eur 

FK Dubová                            6300 eur 

Talentárium                           1000 eur 

CK Olympic Trnava              1000 eur 

M-Cross Šenkvice                 1000 eur 

 

S požadovanou sumou komisia vyjadrila nesúhlasné stanovisko v troch prípadoch: 

Centrum voľného času v Modre požadovalo sumu 2000 eur. Centrum navštevuje 17 detí 

z Dubovej. Zasadnutia sa zúčastnila aj pani riaditeľka CVČ p.Sterligerová, ktorá 

prezentovala činnosť, aktivity a finančné dotácie pre CVČ. 

Nesúhlasné stanovisko komisia vyjadrila v prípade požiadavky CK Olympic Trnava, ktorá 

bola 2000 eur. 

Taktiež komisia nesúhlasila s požiadavkou M-Cros Šenkvice, ktorá bola na 2000 eur. 

 

K bodu 4) 

 

Plán činnosti KRVaŠ  na roky 2023 až 2026 

Plány a projekty na najbližšie obdobie až do roku 2026 predostrel predseda komisie 

p.Moravčík. 

Pripravované akcie a projekty sú prílohou zápisnice.(príloha č.2) 

Členovia komisie diskutovali o kompetenciách a zodpovednosti za akcie, pripomienkovali 

jednotlivé činnosti, stotožňovali sa s jednotlivými projektmi. 

 

 

K bodu 5) 

 

Diskusia a záver 

Diskusné príspevky boli prínosné, nápadité a konštruktívne. 

K daným témam a problematike sa vyjadrili všetci prítomní členovia komisie,                    

v súhlasnom a podpornom stanovisku a názoroch. 

      Na záver za účasť, prínosnú diskusiu a návrhy prítomným poďakoval predseda komisie  

      p.Peter Moravčík. 

 

 

Dubová 19.1.2023                                               zapísala: Mária Moravčíková 


