
 

 

 

 

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 29.10.2015                                                                              č. 7/2015 

 

 

Miesto rokovania:  Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Filip Lampart, Ing. Martin Karaš, Mgr. Magdaléna             

                  Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka, MUDr. Janka Priputniková, Ing. Erika Šalatová,  

                  PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Monika Dušeková 

 

Neprítomní: Mgr. Ivana Šipošová.                 

                   

Prizvaní:    PaedDr. Eva Kollárová 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa za školský 

rok 2014/2015. 

4. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa. 

5. Návrh zmeny VZN 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. 

6. Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará 

Ľubovňa. 

7. Návrh zmeny 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. 

8. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015. 

9. Plán práce komisie na rok 2016 

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:   9 

hlasovali za:   9      (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                             Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                             PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing. Erika  

                                                             Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 7. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

K bodu č. 2 
Na predošlom zasadnutí Komisia odporúčala Mestskej rade  a Mestskému zastupiteľstvu 

v Starej Ľubovni vziať na vedomie Správu o organizačnom zabezpečení školského roka 

2015/2016. Správa bola prerokovaná a schválená na MsZ. 

K bodu č. 3 

PaedDr. Eva Kollárová predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 

za školský rok 2014/2015, ktorú vypracoval PaedDr. Štefan Joštiak – vedúci referátu školstva. 

Túto správu schvaľuje zriaďovateľ školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ  SR o štruktúre a obsahu správ o  výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   a podmienkach  škôl a školských zariadení. Mesto Stará 

Ľubovňa je zriaďovateľom štyroch základných škôl, dvoch materských škôl, základnej 

umeleckej školy a centra voľného času. V územnej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa pôsobí 1 

Súkromná  základná umelecká škola a cirkevná ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Základné údaje 

o každej škole a školskom zariadení sú uvedené v správe, ktorá bude predložená MsR a MsZ. 

Správa je v prílohe zápisnice.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia po prerokovaní  predloženého   návrhu  odporúča MsR a MsZ 

prerokovať a  schváliť správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   

a podmienkach  škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mesta  Stará  

Ľubovňa  za  školský rok  2014/2015 v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu č. 4 

PaedDr. Eva Kollárová konštatovala, že rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy a výskumu 

SR č. 2015-9552/46544:4-10C0 zo dňa 18.9.2015, s účinnosťou od 15.októbra 2015 bolo do 

siete škôl a školských zariadení SR zaradené  Elokované pracovisko, Námestie gen. Štefánika 

530/5, Stará Ľubovňa, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 9, 

Stará Ľubovňa. 



HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia po prerokovaní  predloženého návrhu odporúča MsZ 

prerokovať  a schváliť  zmenu Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána 

Melkoviča, Okružná 9, 064 01  Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 5 

PaedDr. Eva Kollárová vysvetlila prítomným potrebu zmeny 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 od 1.1.2016. Návrh je uvedený v prílohe.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia  po   prerokovaní  predloženého   návrhu  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 od 

1.1.2016 v zmysle predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 6 

PaedDr. Eva Kollárová vysvetlila prítomným potrebu zmeny VZN č. 48 o určení miesta a 

času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. Zmena čl. 3, odsek 1 VZN č. 48 sa 

realizuje z dôvodu novely zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §  20  ods 2  sa  zápis koná od 1. apríla do 

30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 

školskú dochádzku. Zmena čl. 3, odsek 1 VZN č. 48 sa realizuje z dôvodu novely zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. V zmysle §  20  ods 2  sa  zápis koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť školskú dochádzku.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 



prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie: Komisia po   prerokovaní  predloženého   návrhu  odporúča MsZ 

prerokovať  a schváliť  zmenu VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará 

Ľubovňa. 

 

K bodu č. 7 

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 na príslušný kalendárny rok. Dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý je 

mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov (zákon č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).  Návrh VZN upravuje výšku normatívu na ZUŠ, MŠ a školské 

zariadenia pre rok 2016 vychádzajúc z prognózy výšky finančných prostriedkov pre obce na 

žiaka z výnosu dane z príjmov FO podľa zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia 

vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve a prognózy výšky 

podielových daní  na rok 2016 pre mesto Stará Ľubovňa. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia odporúča MsR a MsZ 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. 

 

K bodu č. 8 

Dr. Eva Kollárová predniesla prítomným Správu o Kultúrnom lete.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  



                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia po prerokovaní  predloženého   návrhu  odporúča MsR a MsZ 

prerokovať a zobrať na vedomie správu o Kultúrnom lete 2015 v Starej Ľubovni. 

 

K bodu č. 9 

Predseda komisie predniesol prítomným návrh plánu práce komisie v roku 2016. Schválený 

plán je v prílohe.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:            10 

prítomní:   9 

hlasovali za:   9   (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip  

                                                     Lampart,  PaedDr. Ján Sivuľka, Mgr. Magdaléna Šipošová,  

                                                     PhDr. Edita Oláhová, MUDr. Jasnka Priputníková, Ing.  

                                                     Erika Šalatová, Mgr. Monika Dušeková,                                                          

hlasovali proti:  0  

hlasovania sa zdržali:  0   

Prijaté uznesenie:  Komisia schválila Plán práce komisie na rok 2016. 

 

K bodu č. 10 

p. Dušeková pripomenula prítomným, že do 20. 12. je potrebné odovzdať návrhy na 

najúspešnejších reprezentantov v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2015. Táto informácia 

bude zverejnená aj na webe mesta, ĽN, TDT. 

P. Mikulík prítomným poďakoval za účasť a pozval ich na zasadnutie 21.11.2015 v Športovej 

hale.   

 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Dalibor Mikulík 

                                                                                                        predseda komisie    

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková       


