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Obec Dubová, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 14 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-
A1810 zo dňa 05.02.2021 a v zmysle uznesenia vlády č. 77/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo 
dňa 05. 02. 2021, manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 08. 02. 2021 a odporučenia RUVZ Bratislava zo 
dňa 05. 02. 2021  
 

rozhodla, že v termíne od 08.02.2021 do 13.02.2021 
 
neobnoví prezenčnú formu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských 
zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území obce Dubová na základe odporučenia 
RUVZ Bratislava k otváraniu škôl k plánovanému termínu 08.02.2021. Školské vyučovanie prezenčnou 
formou bude v Základnej škole Dubová naďalej prerušené a bude sa uskutočňovať dištančným 
spôsobom. Prevádzku školského klubu neobnovujeme. Materská škola Dubová obnoví prevádzku 
v plnom rozsahu, školská jedáleň  pre potreby zamestnancov a detí v MŠ.  Toto rozhodnutie reaguje na 
vývoj epidemiologickej situácie  v zmysle odporúčania regionálneho hygienika, ktorý berie do úvahy 
širšie súvislosti súčasnej situácie v kraji a okrese. 
 
Odôvodnenie:  
 
Toto rozhodnutie bolo vydané Obcou Dubová na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a v zmysle uznesenia vlády č. 77/2021 zo dňa 
05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 08. 02. 2021 a v 
zmysle odporučenia RUVZ Bratislava zo dňa 05. 02. 2021 a v rámci svojich kompetencií ako 
zriaďovateľa.  
 
  
 
Poučenie:  
 
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-
A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a uznesenie vlády č. 77/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo dňa 05. 
02. 2021, manuál „Návrat do škôl 2021“ od 08. 02. 2021 a odporučenie RUVZ BA zo dňa 05. 02. 2021, 
školy i školské zariadenia sú povinné zabezpečiť dodržanie podmienok uvedené v jeho výrokovej časti 
ako aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými záväznými dokumentmi. 
 
 
V Dubovej 8.2.2021 
 
 
 
       Starosta obce Ľudovít Ružička 
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