
 

 

 

 

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 13.4.2015                                                                              č. 3/2015 

 

 

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 

 

Neprítomní:  Mgr. Filip Lampart 

 

Prizvaní:       PaedDr. Eva Kollárová, PaedDr. Štefan Joštiak 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, 

Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa na Námestí gen. Štefánika 530/5, do siete škôl 

a školských zariadení. 

4. Zaradenie Základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa a jej súčastí: 

Školského klubu detí pri ZŠ sv. Anny, Centra voľného času pri ZŠ sv. Anny 

a Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ sv. Anny do siete škôl a školských zariadení. 

5. Zaradenie elokovaného pracoviska Centra voľného času Pátra Augustína Krajčíka, 

Kláštorná 2, 065 03 Podolinec, na Štúrovej ul. 383/3 v Starej Ľubovni do siete škôl 

a školských zariadení. 

6. Rôzne 

 

 

 

K bodu č. 1 
  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie PhDr. Dalibor Mikulík, ktorý prítomných 

privítal  a oboznámil s programom zasadnutia. Predseda komisie zvlášť privítal nových členov 

komisie Mgr. Ivanu Šipošovú a PaedDr. Jána Sivuľku,  ktorí boli do komisie doplnení na III. zasadnutí 

MsZ dňa 26.2.2015. Komisia sa stretáva mimoriadne – za účelom prerokovania troch návrhov 

z oblasti školstva. 

 



HLASOVANIE  

počet členov komisie:  9 

prítomní:   8 

hlasovali za: 8 (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

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

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

  

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 3. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 2 
  

Komisia   na svojom 2. rokovaní schválila   Návrh ocenení na vyhodnotenie Najúspešnejšieho  

reprezentanta za rok 2014 a uložila M. Dušekovej doručiť tento návrh primátorovi Mesta. Po  

schválení návrhu primátorom sa 13.3.2015 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Najúspešnejšieho  

reprezentanta v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2014. 

 

K bodu č. 3 

Prizvaný vedúci referátu školstva MsÚ PaedDr. Štefan Joštiak informoval prítomných o 

vytvorenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča. Tento krok  

je potrebný z dôvodu veľkého záujmu žiakov  o vzdelávanie v tanečnom odbore. Súčasná 

priestorová kapacita školy neumožňuje pokryť záujem o vzdelávanie v spomínanom odbore. 

Elokované pracovisko  bude  navštevovať  150  žiakov v desiatich skupinách. V zmysle § 18, 

zákona 596/ 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu rozhodne o zmene v sieti 

škôl a školských zariadení. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  9 

prítomní:   8 

hlasovali za: 8 (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

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

Ivana Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika 

Dušeková) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia odporúča Mestskej rade  a Mestskému zastupiteľstvu 

v Starej Ľubovni prerokovať a schváliť zaradenie elokovaného 

pracoviska Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 

9, 064 01 Stará Ľubovňa na Námestí gen. Štefánika 530/5, 064 

01 Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 4 

PaedDr. Štefan Joštiak informoval prítomných o dôvodoch návrhu zaradenia Základnej školy 

sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa a jej súčastí: Školského klubu detí pri ZŠ sv. 

Anny, Centra voľného času pri ZŠ sv. Anny a Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ sv. Anny do 

siete škôl a školských zariadení. 



V Dome sv. Anny pôsobí elokovaná  trieda, v  ktorej sa poskytuje vzdelávanie deťom vo  

variante C, ktoré si vyžadujú mimoriadnu  zdravotnú  a sociálnu rehabilitáciu. Vzdelávanie 

mimo priestorov zariadenia  by nebolo možné  zabezpečovať   každý deň (5 dní v týždni) ani 

intenzívne (viac vyučovacích hodín podľa individuálnych potrieb). Tento moment úzko súvisí 

s neustálou požiadavkou rodičov, aby ich deti boli vzdelávané v elokovanej triede Domu sv. 

Anny a nie v priestoroch Spojenej školy internátnej na ul. Levočskej. Každé 5. dieťa prijaté 

do starostlivosti zariadenia Domu sv. Anny je autista.  Pri tejto diagnóze  každá zmena 

predstavuje riziko zhoršenia ich zdravotného a mentálneho stavu. Preto personál má byť 

náležite vyškolený, stály a prostredie statické pre ich výchovu. 

Zriadením Špeciálnej cirkevnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom bude Arcibiskupský 

gréckokatolícky úrad v Prešove, a ktorý je zároveň zriaďovateľom Gréckokatolíckej charity 

Prešov (ktorá zriadila Dom sv. Anny), sa očakáva intenzívnejšia spolupráca v oblasti 

predkladania grantov na skvalitnenie starostlivosti o handicapované deti. Vytvorí sa priestor 

na prepojenie súčinnosti sociálnej starostlivosti Gréckokatolíckej charity a zároveň výchovy 

a vzdelávania detí. Koncom roka 2015 je naplánovaná dostavba multifunkčnej prístavby 

Domu sv. Anny, v ktorej sa okrem doposiaľ pobytových služieb bude realizovať aj 

starostlivosť o autistické deti. Plánujú tam 2 triedy. Zrealizuje sa pre rodičov detí služba 

včasnej intervencie, ktorá je zameraná na pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu 

rodinného a pracovného života takýchto rodín.  

     Špeciálna základná škola bude financovaná zo štátneho rozpočtu, ale zaradením ŠKD, 

výdajnej školskej jedálne a centra voľného času  do siete škôl a školských zariadení vzniká 

obci povinnosť financovať ich činnosť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na dieťa ŠKD, výdajnej školskej jedálne a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce v zmysle platného VZN. Vzhľadom k tomu, že mestu podľa zákona 564/2004 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve budú poskytnuté finančné 

prostriedky na uvedené súkromné zariadenia až od 1. januára 2017, prevádzkové a mzdové 

náklady v plnej výške v mesiacoch september – december 2016 bude zabezpečovať 

zriaďovateľ uvedených školských zariadení z vlastných zdrojov.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  9 

prítomní:   8 

hlasovali za: 8 (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

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

Ivana Šipošová, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika 

Dušeková) 

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0 

   

Prijaté uznesenie:       Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu odporúča 

prerokovať a súhlasiť so zaradením Základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará 

Ľubovňa a jej súčastí: Školského klubu detí pri ZŠ sv. Anny, Centra voľného času pri ZŠ sv. 

Anny a Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ sv. Anny do siete škôl a školských zariadení 

s účinnosťou od 01.09.2016. 

 

 



K bodu č. 5 

PaedDr. Štefan Joštiak informoval prítomných o  návrhu zaradenia elokovaného pracoviska 

Centra voľného času Pátra Augustína Krajčíka, Kláštorná 2, 065 03 Podolinec, na Štúrovej ul. 

383/3 v Starej Ľubovni do siete škôl a školských zariadení.                                                       

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa je v súčasnosti Centrum voľného času, 

Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa, ktoré je kvalitným zariadením  poskytujúcim pestrú 

ponuku záujmových aktivít pre všetky deti a mládež na území mesta.    

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  9 

prítomní:   8 

hlasovali za: 8 (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, MUDr. Janka 

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

Ivana Šipošová, 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 v Starej Ľubovni prerokovať a nesúhlasiť so zaradením elokovaného pracoviska CVČ 

pátra Augustína Krajčíka, Kláštorná 2, Podolínec, na Štúrovej ul. č. 383/3 v Starej Ľubovni  

do siete škôl a školských zariadení. 

 

K bodu č. 6 

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

Ľubovňa, Mgr. Ivana Šipošová pozvala na pripravované podujatia v Ľubovnianskej knižnici 

a PaedDr. Eva Kollárová informovala o najbližších kultúrnych podujatiach v meste, najmä 

o Dňoch Jána Melkoviča.  

PhDr. Dalibor Mikulík poďakoval prítomným z účasť a pozval ich na zasadnutie Komisie 

v mesiaci máj. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 20.4.2015                                                                                                  

 

 

 

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík  

              predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 
 


