
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. 

Dovoľte mi , aby som Vám predstavil žiadosť o udelenie súhlasu na zaradenie Súkromného školského 

strediska záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení, na území mesta Stará Ľubovňa. 

 Volám sa Roman Petrilak v športe sa pohybujem už dlho, či už ako bývali športovec, alebo ako 

súčasný tréner zjazdového lyžovania a učiteľ tel. výchovy. Mám vyštudovanú UK FTVŠ  v BA a mojím 

cieľom je venovanie sa športu a športovej činnosti aj v budúcnosti. 

Tuto žiadosť predkladám, ako konateľ spoločnosti SNOW CAMP SLOVAKIA s.r.o., ktorá sa zaoberá 

organizáciou letných športových táborov pre deti a mládež a bola by zriaďovateľom SŠSZČ. 

Prečo podporiť SŠSZČ ? Už  len z toho dôvodu, že mesto Stará Ľubovňa, malo kedysi výborných 

športovcov, ktorí dosahovali vynikajúce výsledky v športoch, ktoré momentálne nefungujú, alebo ak 

fungujú, tak sú dosť  v úzadí. Namysli mám športy ako napr. lyžovanie, plávanie či triatlon. Založením  

SŠSZČ vidím možnosť opätovne obnoviť fungovanie týchto športov, pripadne podľa možnosti 

vytvorenie podmienok pre realizáciu nových športov, ktoré sú pre deti v súčasnej dobe zaujímavejšie 

a atraktívnejšie ako napr. snowboarding... 

Hlavným účelom a cieľom bude ponúknuť deťom nové možnosti športového vyžitia, tým ich viesť 

k zdravému životnému štýlu a k efektívnemu  využívaniu voľného čašu. Súčasná doba počítačov sa 

výrazne podieľa na sedavom, nezdravom spôsobe života. Našou snahou bude vytvoriť akúsi športovú 

základňu pre ďalšie generácie reprezentantov mesta Stará Ľubovňa. 

Predpokladaný počet detí na prvý rok je cca 20-25 na záujmový útvar, ďalej sa uvidí podľa záujmu.  

Materiálne a priestorové zabezpečenie SŠSZČ sa bude realizovať formou prenájmu športovísk 

vhodných pre daný druh športu a športovej prípravy. Vychovano- vzdelávaciemu procesu sa budú 

venovať odborníci s potrebnými vedomosťami, skúsenosťami a príslušným vzdelaním.  

Chod strediska bude pozostávať zo štátnych prostriedkov, ktoré prídu zo štátneho rozpočtu 

súkromnému školskému stredisku záujmovej činnosti na počet detí, ktoré k 15.9. SŠSZČ prihlási na 

Ministerstvo školstva. Ďalej sa financovanie bude podieľať prostredníctvom vlastných zdrojov, 

formou  projektov, sponzorstva. 

Plnú zodpovednosť za fungovanie SŠSZČ bude niesť zriaďovateľ- (v tomto prípade SNOW CAMP 

SLOVAKIA s.r.o.) 

Pokiaľ by mal niekto pocit, že sa týmto ohrozí CVČ, či už z existenčného  alebo finančného hľadiska, 

tak dieťa môže byť súčasne zapísané v oboch organizáciách, čo sa týka získavania dotácie na dieťa, 

zákon vymedzuje: pokiaľ dieťa navštevuje viacero školských zariadení s rôznym zriaďovateľom, každý 

zriaďovateľ si môže uplatniť dotáciu na to iste dieťa (nariadenie vlády 531/2010).  V tomto finančnom 

smere SŠSZČ nebude konkurovať CVČ a ani v existenčnom, keďže zameranie SŠSZČ bude výhradne na 

šport s cieľom rozvíjať mladé športové talenty. 

Týmto Vás chcem ešte raz poprosiť o podporu tejto skvelej myšlienky , ktorá pomôže k rozvoju športu 

v našom meste. 

Ďakujem za pozornosť. 








