
 

 

 

 

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 6.2.2018                                                                           č. 23/2018 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

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

Sivuľka, Mgr. Monika Dušeková, Mgr. Magdaléna Šipošová 

 

Neprítomní: Mgr. Filip Lampart, Ing. Erika Šalátová, PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš 

 

Prizvaná:       PaedDr. Eva Kollárová 

 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh prerozdelenia dotácií v zmysle VZN č. 44 

4. Návrh na umiestnenie pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému 

5. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2017 

6. Rôzne 

 

K bodu č. 1 
Predesda komisie Dalibor Mikulík sa zasadnutia nemohol zúčastniť, vedením komisie poveril 

M. Dušekovú. M. Dušeková oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     6 

hlasovali za:     6 (Mgr. Ivana Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika   

                                                               Dušeková,  

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 23. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 2 
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom rokovaní komisie boli splnené.  

 



K bodu č. 3 

Komisia posúdila žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018 v zmysle VZN č. 44. Zobrala na 

vedomie správy z vecnej administratívnej  a formálnej kontroly jednotlivých subjektov  

a zároveň správy o administratívnej finančnej kontrole, ktoré vypracovalo ekonomicko – 

majetkové oddelenie.  Všetky žiadosti splnili vecné administratívne, finančné  a formálne 

požiadavky vyplývajúce z VZN č. 44 a kritériá vypracované komisiou v roku 2015. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     6 

hlasovali za:     6 (Mgr. Ivana Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika   

                                                               Dušeková,  

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 23. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

HLASOVANIE  

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

prerokovať a schváliť prerozdelenie dotácií podľa nasledovného návrhu: 

 

 

P.č. Žiadateľ Účel Požadovaná 
dotácia 

Návrh 
komisie 

1 Český spolok v Starej Ľubovni podujadie k vzniku 1. čs. republiky – 
propagácia, ubytovanie 

300 300 

2 Ľubovnianske múzeum rozprávkový muzikál na hrade  
honoráre, pomôcky, kostýmy, propagácia, 
strava 

2 820 2 600 

3 OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča kostýmy pre tanečníkov, doprava  4 500 4 500 

     na medzinár. a celoslov.  súťaže     

4 FS -Ľubovňan  kroje, medzinárodné festivaly 7 500 5 000 

5 Ľubovnianska knižnica nové knihy do knižnice 5 000 3 500 

6 OZ Vrchovina kroje 4 000 2 500 

7 OZ Priatelia hradu Detský kútik – detské historické kostýmy, 
pomôcky, propagácia 

1 100 800 

8 Horolezecký klub Vabec ZDRUFF, festival horských filmov – prenájom 
filmov, kinosály, honoráre, propagácia 

800 800 

9 STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov  kroje 3 000 2 000 

  folklóru       

10 Naša Ľubovňa, o. z. Festival nezávislého a súčasného umenia UM UM – 
nákup licencie, technika, pomôcky, propagácia, 
ubytovanie, cestovné pomôcky 

3 000 2 000 

11 Naša Ľubovňa, o. z. SYMPOSIUM Pickum  - technika, propagácia, 
katalóg, ubytovanie, cestovné, honoráre 

3 000 2 000 

  Spolu 35 020 26 000 

 

 

 



K bodu č. 4  

PaedDr. Eva Kollárová oboznámila prítomných s pripravovaným podujatím spojeným 

s odhalením pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému. Podujatie sa uskutoční 12.4.2018. 

Pamätnej tabuľa sa plánuje umiestniť na priečelí RK fary na Nám. sv. Mikuláša č.  

Text na pamätnej tabuli: 

Ľavá strana: 

Mons. Viktor Trstenský 

pápežský prelát 

*28. 3. 1908    +7. 12. 2006 

čestný občan mesta Stará Ľubovňa 

kňaz, spisovateľ, politický väzeň 

verný Cirkvi, ochranca ľudských práv 

 

„ ZA SLOBODU  

BOLO TREBA BOJOVAŤ 

VTEDY I TERAZ, 

INÁČ JU STRATÍME“ 

 

duchovný otec farnosti Stará Ľubovňa 

1969 – 1974 

 

Pravá strana: 

podobizeň Mons. Viktora Trstenského 

podpis Mons. Viktora Trstenského 

 

s vďakou občania Starej Ľubovne, 2018 

 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     6 

hlasovali za:     6 (Mgr. Ivana Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika   

                                                               Dušeková,  

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

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

prerokovať a schváliť Návrh na umiestnenie pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému 

na území mesta Stará Ľubovňa. 

 

K bodu č. 5 

Mgr. Monika Dušeková predniesla komisii Správu o činnosti ZPOZ Človek – človeku pri 

MsÚ v Starej Ľubovni za rok 2017, ktorá je uvedená v prílohe zápisnice. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 



prítomní:     6 

hlasovali za:     6 (Mgr. Ivana Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika   

                                                               Dušeková 

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0  

 

Prijaté uznesenie: Komisia   odporúča MsR a MsZ prerokovať a zobrať na vedomie 

Správu o činnosti ZPOZ Človek – človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni. 

K bodu č. 6 

M. Dušeková informovala prítomných o Kalendári kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatí, ktorý bude vytlačený a zverejnený na stránke mesta v najbližších dňoch. M. 

Dušeková pozvala prítomných na slávnostné zasadnutie pri príležitosti Vyhlásenia 

najúspešnejších reprezentantov v oblasti kultúry a vzdelávania 14.2.2018 v Kine Tatra. 

 

 

Stará Ľubovňa 8.6.2018                                                                                                 

 

 

 

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

              predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZPOZ ČLOVEK - ČLOVEKU PRI MSÚ  

V STAREJ ĽUBOVNI ZA ROK 2017 

 

CHARAKTERISTIKA ZPOZ 

 

Obecné samosprávy prostredníctvom zborov pre občianske záležitosti majú možnosť 

dôstojným, zážitkovým a neformálnym spôsobom deklarovať svoj vzťah k občanom svojej 

obce. Majú možnosť využívať prácu ZPOZ nielen pri povinných, zákonom stanovených 

obradoch, ako je štátny sobáš a štátny pohreb, ale aj pri rôznych významných kultúrnych 

a spoločenských udalostiach v obci. 

 

ZPOZ v Starej Ľubovni je od počiatku členom Združenia zborov pre občianske 

záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike, ktoré nielen združuje, ale aj metodicky 

usmerňuje jednotlivé ZPOZ-y. Ľubovniansky ZPOZ pravidelne prispieva do bulletinu Človek 

Človeku. Eva Kollárová je členkou Ústrednej rady Združenia ZPOZ Človek človeku v SR 

a zároveň predsedníčkou Krajskej rady Prešovského kraja. 

 

Cieľom ZPOZ je spokojný občan. Aj preto pracovníci mesta uplatňujú individuálny 

prístup pri realizácii obradov. Všetky obrady sa pripravujú jednotlivým klientom na 

mieru, to znamená, že na každý obrad (najmä individuálny) sa píše osobitný scenár na 

základe podkladov dodaných od prijímateľov obradu. Príprava takéhoto obradu je náročná na 

čas a zber údajov. Napriek tomu spätná väzba potvrdzuje, že je to správna cesta. 

Veľkou devízou ZPOZu v Starej Ľubovni je participácia mladých ľudí na 

jednotlivých obradoch. Ako zásadná sa v tomto prípade javí spolupráca so Základnou 

umeleckou školou Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ktorá je liahňou mladých talentov – 

hudobníkov, spevákov, recitátorov, autorov poézie.   

Všetky obrady ZPOZ sa zapisujú do pamätných a sobášnych kníh Mesta Stará 

Ľubovňa. Priemerný počet zápisov do pamätných kníh je 130 za jeden rok. Autorkou zápisov 

je Oľga Matviaková, ktorá ich realizuje už viac ako 35 rokov.  

 

 

AKTIVITY ZPOZ V ROKU 2017 

 

ZPOZ v Starej Ľubovni organizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia tak, aby 

spĺňali požiadavku vysokej empatie, zážitkovosti, jedinečnosti a zároveň aby jej členovia 

dôstojne reprezentovali Mesto Stará Ľubovňa.  

 

Staroľubovniansky ZPOZ zabezpečuje celú škálu obradov: privítania detí, životné 

jubileá, sobáše, účinkuje pri pietnych spomienkach, vernisážach v Galérii Provinčný dom, pri 

významných výročiach organizácií, odovzdávaní Janského plakiet darcom krvi, prijatí 

významných osobností, vzácnych hostí, organizuje prijatia učiteľov, seniorov, slávnostné 

odovzdávanie Ceny Mesta a Ceny primátora mesta, odovzdávanie ocenení najúspešnejším 



reprezentantom mesta v oblasti športu, vzdelávania a kultúry, pripravuje programy na 

slávnostné prezentácie kníh a CD, programy na celoslovenské súťaže a festivaly Dúha, Naša 

Vansovej Lomnička, Poetická Ľubovňa a podobne.   

 

V roku 2017 bolo zrealizovaných 124 obradov. 

 

Zrealizované obrady v roku 2017 podľa druhu: 

obrad počet 2016 počet 2017 

sobáš /z toho delegované/ cudzincov/ mimo obradnej miestnosti 34    /2/3/1 30   /9/3/0 

odobierka  3 3 

privítanie detí 15 11 

životné jubileá 26 24 

slávnosti s odovzdávaním cien (Cena mesta, vyhlásenie 

najúspešnejších reprezentantov, odovzdávanie Janského plakiet... 

10 11 

pohreby, občianske rozlúčky  5 8 

pietne akty  3 3 

slávnostné prijatia primátorom mesta  5 4 

vernisáže  9 9 

obrady na celoslovenských súťažiach, festivaloch 11 6 

iné spoločenské obrady (rozlúčka so ZŠ, pomaturitné stretnutie, 

stužková, výr. vzniku organizácií, zlatá svadba... 

10 10 

prezentácia knihy, uvedenie knihy do života 0 5 

SPOLU 131 124 

 

 

Počet obradov ZPOZ – prehľad od roku 1998 

 

Rok Počet  Rok Počet 

1998 101  2008 107 

1999 101  2009 119 

2000 82  2010 120 

2001 74  2011 116 

2002 95  2012 114 

2003 85  2013 116 

2004 87  2014 118 

2005 78  2015 106 

2006 88  2016 131 

2007 90  2017 124 

 

 

 

 

 



ČLENOVIA ZPOZ  

  

Činnosť ZPOZ v roku 2017 zabezpečovalo 35 členov. Primátor mesta Ľuboš Tomko a 

päť poslancov poverených MsZ vykonávať obrady určené zákonom a obrady organizované 

mestom (Valent Jaržembovský, Milan Knapík, Klaudia Satkeová, Rastislav Stašák, Rudolf 

Žiak). Najpočetnejšiu skupinu tvorí spevácka a hudobná zložka (15), recitátori a matrikárky 

(9), organizátori (4) a jedna scenáristka a režisérka. 

 Tajomníčkou ZPOZ, ktorá je zároveň zamestnankyňou Mesta Stará Ľubovňa, je 

Monika Dušeková. Jej úlohou je vedenie agendy a  kompletná organizácia obradov ZPOZ. 

Predsedom ZPOZ je Valent Jaržembovský. 

  

 

Počet členov ZPOZ v Starej Ľubovni  

zaradenie 2016 2017 

poslanci poverení MsZ vykonávať 

sobáše 

5 + primátor 5 + primátor 

spevácka a hudobná zložka 16 15 

recitátori, matrikárky 9 9 

organizátori 3 4 

scenáristka, režisérka 1 1 

spolu 35 35 

 

 

 

 

 

HOSPODÁRENIE ZPOZ PRI MSZ V STAREJ ĽUBOVNI 

 

ZPOZ hospodári s finančnými prostriedkami schválenými MsZ v rámci rozpočtu 

Mesta na príslušný kalendárny rok.  

 

položka čerpanie 

rok 2016 

čerpanie 

rok 2017 

plán na 

rok 2018 

odmeny 8 224,00 7 531,50 7 500 

poistenia 2 453,48 1 962,85 3146 

všeobecný materiál 3 793,47 7 267,49 4 500 

prepravné 37,00 0    250 

ocenenie jednotlivcom 99,90 98,97    100 

príspevok na ošatenie 1448,74 1 828,74 1 530 

reprezentačné 30,00 150 150 

spolu 16 086,59 18 839,01 17 176 

 

 



ZPOZ sa pri určovaní odmien riadi Poriadkom odmeňovania Mesta, ktorý 

stanovuje odmenu 5,50 € pre jedného účinkujúceho za jeden obrad trvajúci priemerne 

45 minút. (Odmena sa upravila smerom nadol v roku 2013 v zmysle Memoranda o spolupráci 

medzi Vládou SR a ZMOS o konsolidácii verejných financií.)  

Členovi ZPOZ prislúcha podľa poriadku aj odmena v maximálnej výške 10,- €  určená 

na úpravu zovňajšku  v deň konania obradu a ročný paušálny príspevok vo výške maximálne 

do 100,- € (konkrétny príspevok pre jednotlivého člena sa určuje podľa počtu absolvovaných 

obradov). 

 Mesto Stará Ľubovňa z položky všeobecný materiál ZPOZ zabezpečuje kytice na 

pietne akty kladenia vencov (cca 17,- €), darčeky na privítanie detí (plaketa Moje rodisko je 

Stará Ľubovňa – 7,68 € a kvet do sumy 1,20 €), darčeky pre jubilantov (v hodnote do 3,- € + 

kvet do 1,20 €), darčeky pre novomanželov (do 10,- €), darčeky, kvety a kytice pri 

významných podujatiach vo výške maximálne do 20,- € (Cena Mesta, vyhlasovanie 

najúspešnejších reprezentantov mesta, ocenenia na celoslovenských festivaloch, súťažiach 

a podobne).  

V roku 2017 sa do skladu ZPOZ dokupovali  pamätné medaily Moje rodisko je mesto 

Stará Ľubovňa vo väčšom množstve (na 5 – 6 rokov), preto bol rozpočet na rok 2017 

navýšený. Rozpočet na všeobecný materiál ZPOZ  na rok 2018 sa stanovil na sumu 4500,- €, 

čo je oproti rokom 2012 – 2016 o 700 – 1000 € viac. Je to z dôvodu tendencie rastúceho počtu 

obradov a zvyšujúcich sa cien vhodných darčekov a kvetov. 

 

PRIESTORY, V KTORÝCH SA KONAJÚ OBRADY ZPOZ 

 

Obrady ZPOZ sa konajú väčšinou v obradnej sieni MsÚ, ktorá bola postavená v roku 

1992 a má kapacitu maximálne 100 ľudí. V najbližších rokoch bude nevyhnutná čiastočná 

rekonštrukcia elektroinštalácie, vymaľovanie obradnej miestnosti, úprava alebo výmena 

dlažby, reštaurovanie drevenej plastiky, odstránenie problémov s kanalizáciou v priestoroch 

kuchynky a toaliet pri MsP a doplnenie vhodných stoličiek. 

Mimo obradnej siene sa uskutočňujú pietne akty kladenia vencov (pamätník pred 

Domom kultúry), vernisáže (Galéria Provinčný dom), oslavy výročí organizácií a inštitúcií 

(podľa miesta konania osláv)... Stále viac si klienti žiadajú sobáš mimo obradnej siene MsÚ 

(hrad Ľubovňa, skanzen, v rôznych exteriéroch či reštauračných zariadeniach), čo spôsobuje 

organizátorom značné problémy, pretože tieto priestory často nespĺňajú požadované 

podmienky na vykonanie obradu. 

 

 

ZÁVER 

 

ZPOZ v Starej Ľubovni má v celoslovenskom meradle to najlepšie meno, čo dokazuje 

nielen na obradoch a občianskych slávnostiach v rámci mesta, ale aj na krajských a 

celoslovenských prehliadkach, seminároch a konferenciách.  

Členovia ZPOZ všetok svoj um, skúsenosti získané počas mnohých rokov tvorivej a obetavej 

práce preverenej stovkami a tisíckami obradov, venujú a podriaďujú humánnemu cieľu – stáť 

pri človeku, zmenšovať jeho bôľ, znásobovať jeho radosť a šťastie. 


