
 

 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z rokovania Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Starej Ľubovni 

zo dňa 6.6.2016                                                                           č. 12/2016 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita 

Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika 

Dušeková, Mgr. Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová 

 

Neprítomní:  ----- 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Plán podujatí na Kultúrne leto v Starej Ľubovni 

4. Príprava kultúrneho program na Ľubovniansky jarmok a kultúrne leto 

5. Návrh poskytnutia dotácií podľa VZN č. 44 

6. Príprava letnej turistickej sezóny 

7. Zmena VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará 

Ľubovňa. 

8. Schválenie zriadenia športovej triedy Základnej školy Komenského 6, 064 01 Stará 

Ľubovňa v školskom roku 2016/2017. 

9. Návrh zmeny VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 

10. Rôzne 

K bodu č. 1 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie PhDr. Dalibor Mikulík, ktorý prítomných 

privítal  a oboznámil s programom zasadnutia.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   10 

hlasovali za: 10  (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana 

Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. 

Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová) 

 



hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program  rokovania v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

K bodu č. 2 
Predošlé rokovanie komisie bolo slávnostné  - vyhlásenie Najúspešnejších reprezentantov  

v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2015. Na príprave a realizácii sa podieľali všetci 

členovia komisie. 

 

K bodu č. 3 

Mgr. Monika Dušeková predstavila predbežný plán podujatí Kultúrneho leta 2016. Počas 

kultúrneho leta vystúpia každý štvrtok v parku na Nám. gen. Štefánika súbory, skupiny 

a kapely zo Starej Ľubovne a okolia. O presnom programe kultúrneho leta bude komisia 

informovaná. Na príprave plánu podujatí sa podieľali pracovníci Domu kultúry a vedúca odd. 

ŠKŠM PaedDr. Eva Kollárová. 

 

K bodu č. 4 

Mgr. Monika Dušeková informovala prítomných o predbežnom kultúrnom programe 

Ľubovnianskeho jarmoku 2016, ktorý pripravili pracovníci Domu kultúry a vedúca odd. 

ŠKŠaM PaedDr. Eva Kollárová. Upresnený program obdržia členovia komisie e-mailom a na 

zasadnutí v septembri. 

 

K bodu č. 5 

Komisia posúdila jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie  v zmysle VZN č. 44 – 2. etapa 

oblasť kultúry a odporúča MsZ schváliť dotácie v 2. etape 2016 podľa rozpisu: 

 
                                    ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE - KULTÚRA - 2. ETAPA 2016 
 
Suma na prerozdelenie:   5000,-€ 

  Žiadateľ Účel Požadovaná Návrh 

  
dotácia v € komisie 

Vidiecka asociácia mládeže pri CVČ Ľubovnianske strašidlo - kostýmy 1 328 900 

OZ Naša Ľubovňa Festival súčasného umenia Um Um ´16 3 000 1 900 

OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča tanečné kostýmy 1 000 500 

FS -Ľubovňan reprezentácia na medzinár. festivaloch 2 000 0 

Horolezecký klub Vabec festival horských filmov ZDRUFF 800 800 

STAROĽUBOVŇAN - OZ kroje 1 500 900 

 
                                           SPOLU 9 628 5 000 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   10 

hlasovali za: 10  (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana 

Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. 

Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   



Prijaté uznesenie:  Komisia po prerokovaní žiadostí jednotlivých subjektov 

o poskytnutie dotácie v 2. etape 2016 - oblasť kultúry v zmysle VZN č. 44 odporúča MsZ 

dotácie schváliť podľa návrhu uvedeného v tabuľke. 

K bodu č. 6 

Ing. Erika Šalátová predniesla prítomným správu Letná turistická sezóna na severnom Spiši 

a Pieninách. Správa je v prílohe zápisnice. Komisia správu zobrala na vedomie. 

 

K bodu č. 7 

Mgr. Monika Dušeková informovala prítomných o plánovanej zmene VZN č. 47 o určení 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. Mesto Stará Ľubovňa chce v zmysle § 

140 ods. 5  Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, umožniť podávanie diétnych jedál žiakom a dospelým, na 

základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára v školských jedálňach a výdajných 

školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. Strava bude 

pripravovaná podľa   materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, 

vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na základe 

zisťovania záujmu začne od 1.9.2016 podávať diétne jedlá pre celiatikov školská jedáleň 

Základnej školy, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Návrh zmeny VZN č . 47 je uvedený 

v prílohe. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   10 

hlasovali za: 10  (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana 

Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. 

Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť zmenu VZN č. 47 

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

K bodu č. 8 

        Mgr. Monika Dušeková informovala prítomných o návrhu vzniku športovej triedy ZŠ 

Komenského 6 v školskom roku 2016/2017. ZŠ dosahuje dlhodobo výborné výsledky v 

športových aktivitách, má pozitívne skúsenosti s činnosťou športových tried, nakoľko už dve 

športové triedy boli v minulosti zriadené. Športovci úspešne reprezentujú mesto Stará 

Ľubovňa aj na medzinárodných súťažiach. O vytvorenie športovej triedy prejavili záujem aj 

rodičia žiakov štvrtého ročníka. Výber talentovaných žiakov do športovej triedy 5. ročníka  

uskutočnil formou pohybových testov. Podľa výsledkov testov komisia stanovila poradie 

uchádzačov. Podmienkou prijatia do športovej triedy okrem pohybových testov je aj 

zdravotný stav, prospech, správanie a absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia, ktoré sa 

uskutoční v priebehu júna 2016. Odborné zabezpečenie vyučovacieho procesu bude 



zabezpečené v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009, 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v spolupráci so 

športovými klubmi Basket a VKM Stará Ľubovňa. Žiaci športovej triedy sú financovaní 

v zmysle Nariadenia vlády SR č. 630/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia  koeficientom. Pri výpočte normatívov sa žiak základnej školy navštevujúci 

športovú prípravu započítava s koeficientom 1,08. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   10 

hlasovali za: 10  (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana 

Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. 

Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť zriadenie 

športovej triedy Základnej školy, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa v školskom roku 

2016/2017. 
 

K bodu č. 9 

Mgr. Monika Dušeková informovala přítomných o návrhu zmeny VZN č. 44 o poskytovaní 

dotácií. Ide o formálne zmeny, vyplývajúce z platnosti predošlých zmien VZN. 

Návrh zmien VZN: 

čl. 3, bod 1 vynechať vetu „Pre rok 2016 predkladanie žiadostí v dvoch etapách: a) do 31.05.2016, b) 

do 31.12.2016.“ 

čl. 4 bod 3 formálne upraviť v znení: 

1. Dotácie schvaľuje:  

a) Mestské zastupiteľstvo po preskúmaní žiadostí v príslušnej komisii zriadenej pri  Mestskom 

zastupiteľstve v pomere: 70 % šport, 

                                                   20 % kultúra 

                                                   7 % sociálna oblasť 

b) primátor mesta do výšky 3% schváleného rozpočtu na prerozdelenie dotácií v príslušnom 

roku.  

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   10 

hlasovali za: 10  (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Ivana 

Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. 

Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť zmenu VZN č. 44 

o poskytovaní dotácií  v zmysle predloženého návrhu.. 

 



K bodu č. 10 

PhDr. Dalibor Mikulík informoval prítomných o podujatiach novej letnej sezóny na Hrade 

Ľubovňa,  poďakoval prítomným z účasť a pozval ich na zasadnutie Komisie v mesiaci 

septembri. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 10.6.2016                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík  

              predseda komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k bodu 6: 

 

Letná turistická sezóna na severnom Spiši a Pieninách 

Príprava na LTS 

Na letnú turistickú sezónu sa OOCR Severný Spiš Pieniny začala pripravovať už od začiatku 
roka a to propagovaním našej celej destinácie na výstavách, veľtrhoch a prezentáciach. Od 
januára sme región a jeho atrakcie a krásy propagovali na nasledovných akciách: 

Január 2016 – Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, kde 
sme boli spolu s ostatnými regióny východného Slovenska súčasťou prezentačného stánku 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a aktívne spolu s našimi 
hosteskami a regionálnymi špecialitami ako sú pirohy a klobásky zo Salaša u Franka, 
Nestville Whisky a minerálne vody pozývali návštevníkov k nám do regiónu. 

Február 2016 náš región mal zastúpenie na Holiday World Praha, kde sme pozývali českých 
návštevníkov k nám do regiónu. 

Marec 2016 sme propagovali a pozývali poľských turistov na veľtrhu Globalnie 2016 
v Katowiciach 

Okrem týchto pozvánok sme v spolupráci s poľskom spoločnosťou MediaNet – TV 
Production natočili krátky 10 min. dokument pod názvom „Turystyczna Jazda 2016” o 
Regióne severného Spiša a Pienin, ktorý bol začiatkom mája odvysielaný na 
televíznom kanáli TVP Kraków a TVP 3. Tento dokument sme zámerne točili v čase 
otvorenia letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa a v Pieninách. 

Spolu s Cyklovňou OZ a českou spoločnosťou Egomotion s.r.o. sme natočili pozvánku pre 
českých cyklotruristov pod názvom CYKLOTOULKY SEVERNÝ SPIŠ A PIENINY, ktorá je 
práve teraz zaradená do vysielania na ČT2 a STV2 a tiež bude umiestnená na portály 
cyklotulky.cz. 

Návštevníci môžu získať informácie o regióne, turistických atrakciách, službách cestovného 
ruchu  a o aktuálnych podujatiach v našich informačných centrách, ktoré máme na Salaši 
u Franka otvorené v mesiaci máj, jún a september počas víkendov a v hlavnej sezóne (júl-
august)  denne od 10.00 do 18.00. Prvý krát sme v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom 
otvorili informačné cetrum v podhradí, kde sa návštevníci hradu a regiónu dozvedia 
potrebné informácie denne od 9.00 do 17.00. 

Aktuality v cestovnom ruchu, program podujatí v našom regióne a informácie o konkrétnych 
podujatiach sú uverejnené na webovej stránke www.visitspis.sk a tiež na facebookovej 

stránke www.facebook.com/SevernySpisPieniny 

V spolupráci s PR agentúrou, s ktorou OOCR spolupracuje pri propagácií regiónu 
pripravujeme tlačové správy, prostredníctvom, ktorých sprostredkujeme diane v oblasti 
cestovného ruchu v našom regióne v rôznych printových a elektronických médiach. Media 
Monitoring je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárií OOCR. K otvoreniu letnej turistickej 
sezóny na severnom Spiši a v Pieninách bola správa distribuovaná spolu s fotkami 
začiatkom apríla. 

Druhý májový víkend sme spolu s PR agentúrou a všetkými členmi našej OOCR pripravili 
trojdňovú infocestu pre slovenských novinárov, aby na vlastnej koži zažili severný Spiš 
a Pieniny a zážitky sprostredkovali svojim čitateľom a tým ich pozvali k nám do regiónu 
prežiť letnú dovolenku. 

http://www.visitspis.sk/
http://www.facebook.com/SevernySpisPieniny


Pozvánka zažiť náš región bude uverejnená aj v prílohe denníka SME – Letné potulky a to 
v polovici  júna v náklade 70 000 ks. 

Zažiť letnú turistickú sezónu pozývame návštevníkov ale aj obyvateľov mesta a regiónu 
prostredníctvom mesačných kalendárií, ktoré sme za pomoci praktikantky distribuovali do 
poštových schránok tento týždeň na jún v náklade 1000 ks a takto budeme pokračovať aj 
nasledujúce mesiace. 

 

Podujatia LTS 2016 

Tento rok budú opäť lákavou súčasťou programu hudobné podujatia ako Nestville Open 
Fest, Breakfestival a Nestville Chopper Rock Fest. V auguste sa bude konať Hlavná púť na 
horu Zvir, ktorú každoročne absolvujú stovky pútnikov. Nebudú chýbať ani Cyrilometodské 
slávnosti pod hradom Ľubovňa, Salašnícka noc, Ružbašské trhy folklóru či stretnutie Goralov 
v Pieninách.  

OOCR Severný Spiš Pieniny spolupracuje a marketingovo podporuje nasledovné podujatia 
v regióne:  

Otvorenie LTS na Chate Pieniny s Kollárovcami, Otvorenie LTS na hrade Ľubovňa Slávnosti 
jari - furmanské preteky, súťaž vo varení kapustnice, súťaž o najkrajší koč, Nestville Open 
Fest, 20. ročník Salašníckej noci, Hradné slávnosti, Cyklozraz 2016 - Červený Kláštor, 25. 
Ľubovnianský jarmok, Medzinárodný pieninský horský duatlon. 

Letných turistov privíta aj zrekonštruovaná Chata Pieniny v Lesnici s wellness službami a 
Rekreapark, spoločný areál Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka a Dunajec Village so 
zaujímavým programom na amfiteátri a s outdoorovými športoviskami pre veľkých aj malých.  

TOP podujatia 2016 v regióne severného Spiša a Pienin 

23.4. Otvorenie letnej turistickej sezóny s Kollárovcami na Chate Pieniny 

24. 4. Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa  

7.5. Slávnosť jari a furmanské preteky v Nestville Parku  

11. 6. Medzinárodný pieninský pochod dobrej nálady v Červenom Kláštore 

17.-19. 6. Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore 

26. 6. Breakfestival v Dunajec Village 

1.-2. 7. Nestville Open Fest   

23. 7. 20. Salašnícka noc na Salaši u Franka  

29.- 31.7. Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa  

13. 8. Nestville Chopper Rock Fest  

7.8. Výročná púť na horu Zvir 

20. 8. Stretnutie Goralov v Pieninách v Dunajec Village 

15. 9. Malý pieninský maratón v Dunajec Village  

1.10. XX. ročník Medzinárodného pieninského horského duatlonu Lesnica – 

Szczawnica, IV. ročník Cyklo-Cross Country v Lesnici 

30. 9.-2. 10. XV. Ľubovniansky jarmok 

 

Vypracoval: Ing. Erika Šalatová 
Dňa: 02.06.2016 
 



Príloha k bodu 7: 
 
Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 a §141 ods.5 

zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)    v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 47 

 

 O URČENÍ  PRÍSPEVKU  NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  

V ŠKOLÁCH,  V ŠKOLSKÝCH  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH  

ZARIADENIACH  A NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  

V ŠKOLSKÝCH  ÚČELOVÝCH  ZARIADENIACH  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  

PÔSOBNOSTI   

MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 

 

schválené uznesením MsZ č. XII/2008   pod B 206 zo dňa 18.9.2008 

úpravy a doplnky: 

uznesenie MsZ č. XVIII/2009  pod B 369 zo dňa 17.9.2009, 

uznesenie MsZ č. XXV/2010 pod B 535 zo dňa 16.11.2010, 

uznesenie  MsZ č. IV/2011 zo dňa 16.6.2011 a 28.6.2011, uznesenie č. 95, 

uznesenie MsZ č. V/2011 zo dňa 14.9.2011, uznesenie č.  158, 

uznesenie MsZ č. XX/2013 zo dňa 21.2.2013, uznesenie č. 490 

uznesenie MsZ č. XXIV/2013 zo dňa 13.8.2013, uznesenie č. 598 

                  uznesenie MsZ č. XXXII/2014 zo dňa 18.9.2014, uznesenie č. 838. 

uznesenie  MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015, uznesenie č. 200. 

                         uznesenie  MsZ č.  /2016 zo dňa  16.6.2016, uznesenie č.       . 

Čl. 2. 



Výška mesačných poplatkov 

5. Mesto Stará Ľubovňa  v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada v eur 

Materská škola 

Stravníci od 2 – 6 rokov 

0,26 0,64 0,22 1,12 1,12 

Základná škola 

Stravníci od 6 – 11 rokov 

 0,95   0,95 

Základná škola 

Stravníci od 11-15 rokov 

 1,01   1,01 

 

Dospelí stravníci  1,12   1,12 

 

Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno v školskej jedálni alebo 

výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie. V zmysle § 140 ods. 5  Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, diétne jedlá je možno 

pripravovať podľa   materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zákonný zástupca dieťaťa 

uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre diétne stravovanie podľa vekových 

kategórií v súlade s 5. finančným pásmom vydaným MŠ VV a Š SR: 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu 

/stravníci od 2 -6 rokov/ € € € € 

5. pásmo 0,38 0,91 0,31 1,61 

 

Základná škola  Obed  Spolu 

/stravníci od 6 -11 rokov/  €  € 

5. pásmo  1,39  1,39 

 

Základná škola  Obed  Spolu 

/stravníci od 11 -15 rokov/  €  € 

5. pásmo  1,46  1,46 

 

Dospelí   Obed  Spolu 

  €  € 

5. pásmo  1,60  1,60 

                                                                                      

                                                                                       PhDr. Ľuboš Tomko v. r. 

                                                                                              primátor mesta 

 


