
 

 

 

 

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 5.12.2016                                                                            č. 15/2016 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

Prítomní:  MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Ivana Šipošová, Mgr. Magdaléna 

Šipošová, Ing. Erika Šalátová, PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Monika Dušeková, Ing. Martin Karaš 

 

 

Prizvaná: PaedDr. Štefan Joštiak, Mgr. Anna Lukáčová 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Návrh zmeny VZN č. 52  

3. Doplnenie zriaďovacej listiny Centra voľného času v Starej Ľubovni 

4. Rôzne 

 

 

 

K bodu č. 1 
  

Z poverenia predsedu komisie zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Monika Dušeková, ktorá 

prítomných privítala  a oboznámila s programom zasadnutia. Zasadnutie bolo mimoriadne – na 

prerokovanie pripravovaných materiálov z oblasti školstva na MsZ.  
 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:     8 

hlasovali za:     8  (Mgr. Ivana Šipošová,  Ing. Erika Šalátová, PaedDr. Ján Sivuľka        

                                                                MUDr.Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr.MonikaDušeková,                

                                                                Mgr. Magdaléna Šipošová, Ing. Martin Karaš 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

 

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 15. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

 



K bodu č. 2 

Mgr. Anna Lukáčová oboznámila prítomných s pripravovanými zmenami VZN č 52 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  č. 2015-10217/36218:11-100B boli do siete 

škôl a školských zariadení zaradené: 

- školský  klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, Stará 

Ľubovňa 

- výdajná školská jedáleň ako súčasť Špeciálnej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 

Stará Ľubovňa 

- centrum voľného času ako súčasť Špeciálnej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 

Stará Ľubovňa s termínom začatia činnosti do 1. septembra 2016.  

Zákon č. 596/2003, § 6 ods. 12 písm. c) o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ukladá zriaďovateľovi určiť všeobecne 

záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa. 

Výška dotácie na rok 2017 je  zmenená v   nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. 

217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z.  o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v účinnosti od 1. septembra 2016 

(valorizácia platov odborných a pedagogických zamestnancov) a  valorizácie platov verejnej 

správy od 1.1.2017. Zároveň je zmenený % podiel dotácie MŠ, ŠKD pri ZŠ sv. CaM z 88 % 

výšky dotácie  MŠ a ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 100 %. Oznámením 

zriaďovateľa ŠZŠ je činnosť ŠKD, ŠJ a CVČ pozastavená. Stravovanie žiakov ŠZŠ je 

zabezpečené zariadením školského stravovania pri CZŠ sv. CaM. Na základe uvedeného 

dôjde k refundácia režijných nákladov na stravovanie žiakov. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:     8 

hlasovali za:     8  (Mgr. Ivana Šipošová,  Ing. Erika Šalátová, PaedDr. Ján Sivuľka        

                                                                MUDr.Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr.MonikaDušeková,                

                                                                Mgr. Magdaléna Šipošová, Ing. Martin Karaš 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0 

 

Prijaté odporúčanie: 

Komisia po prerokovaní  predloženého   návrhu  odporúča prerokovať a  schváliť zmenu VZN 

č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle 

predloženého návrhu. 

Komisia navrhuje v súlade so zmenou legislatívy - Nariadenia vlády SR  č. 668/2004 Z. 

z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

prehodnotiť hodnoty koeficientov individuálnej a skupinovej formy vyučovania ZUŠ. 

     

 

 

 

 



K bodu č. 3 
Zriaďovacia listina Centra voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa sa dopĺňa v bode 10 v časti 

Organizuje nasledovne: 

- praktické činnosti pre rozvoj uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom 

simulovania pracovných pozícií a správou priestorov, 

- kultúrno-spoločenské, osvetové, výchovné, vzdelávacie a športové podujatia pre verejnosť. 

 

PaedDr. Joštiak zdôvodnil komisii doplnenie zriaďovacej listiny CVČ. Keďže CVČ ma v správe Kino 

Tatra, rozšíri svoje aktivity o oblasť zlepšovania praktických zručností detí a mládeže, čím pomôže 

posilniť osobnostný rozvoj mladých ľudí a zlepší uplatnenie sa na trhu práce. Existujúce priestorové 

vybavenie využije CVČ pri  zlepšovaní svojej činnosť v oblasti rozvoja a posilnenia turistiky 

a spoznávania regiónu, čím zároveň prispeje k možnosti vytvárania rôznorodých aktivít (školení, 

seminárov, pracovných stretnutí, výmen mládeže a pod.) detí, mládeže a iných osôb. Rozšírením 

aktivít bude mať CVČ viac možností získavať na svoju činnosť ďalšie finančné a materiálne zdroje 

v rámci projektov, nadácií  či spolupracujúcich organizácií. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:     8 

hlasovali za:     8  (Mgr. Ivana Šipošová,  Ing. Erika Šalátová, PaedDr. Ján Sivuľka        

                                                                MUDr.Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr.MonikaDušeková,                

                                                                Mgr. Magdaléna Šipošová, Ing. Martin Karaš 

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0  

  

Prijaté uznesenie: Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu odporúča MsR a MsZ 

prerokovať a schváliť doplnenie Zriaďovacej listiny Centra voľného času v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

K bodu č. 4  

Mgr. Monika Dušeková poďakovala prítomným za účasť a pozvala ich na zasadnutie Komisie 

v januári 2017. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 7.12.2016                                                                                                  

 

 

 

 

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

              predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 

 

 
 


