
 

 

 

 

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 11.6.2019                                                                           č. 3/2019 

 

 

Miesto rokovania:  Ľubovnianske múzeum 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, PaedDr. Eva Kollárová,  Ing. Martin Karaš, PhDr. Edita Oláhová, 

Ing. Lukáš Orlovský, Michal Petrilák, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Monika Dušeková 

 

Neprítomní: Mgr. Pavol Koneval, Mgr. Mária Kovalčíková, Miroslav Vrábeľ  

 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Príprava kultúrneho leta 

3. Príprava kultúrneho programu na Ľubovniansky jarmok 

4. Správa o činnosti OOCR Spiš – Pieniny za rok 2018  

5. 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 

6. Súhlas so zriadením špecializovanej triedy na ZŠ, Za vodou 14 v školskom roku 

2019/2020 

7. Žiadosť ZŠ Komenského ul. so zriadením športovej triedy v školskom roku 2019/2020 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu č. 1 
Predseda komisie Dalibor Mikulík oboznámil členov komisie s programom rokovania.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Martin Karaš, Edita Oláhová        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová       

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 3. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 



K bodu č. 2 
Monika Dušeková oboznámila prítomných s návrhom programu na Kultúrne leto, ktorý 

vypracovali Eva Kollárová a Jakub Ondrej (v prílohe č. 1).  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Martin Karaš, Edita Oláhová        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová       

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   navrhuje MsZ zobrať na vedomie návrh programu na 

Kultúrne leto 2019. 

 

 

K bodu č. 3 

Monika Dušeková oboznámila prítomných s návrhom programu na Ľubovniansky jarmok, 

ktorý vypracoval Jakub Ondrej (v prílohe č. 2). Na programe sa ešte pracuje. S jeho 

definitívnou podobou sa členovia komisie oboznámia na nasledujúcom rokovaní. Komisia 

zobrala tento návrh na vedomie. 

 

 

K bodu č. 4 

Komisia sa oboznámila so Správou o činnosti OOCR Spiš – Pieniny za rok 2019 – v prílohe 

č. 3. Komisia zobrala túto správu na vedomie. 

 

K bodu č. 5 

Komisia sa oboznámila s Návrhom 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, ktorý 

vypracoval Štefan Joštiak. Podľa § 140 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov  a tiež  časť režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

V návrhu VZN je uvedené 2. finančné pásmo pre MŠ, ZŠ a dospelých stravníkov a pre diétne 

stravovanie 3. finančné pásmo pre MŠ, ZŠ a dospelých stravníkov. Zároveň príspevok na čiastočnú 

úhradu režijných nákladov v školských jedálňach ZŠ vo výške 0,25 € na jedno hlavné jedlo. Dôvodom 

zvýšenia finančných pásem a režijných nákladov v školských zariadeniach je skvalitnenie stravovania 

v školských jedálňach pri rastúcich cenách potravín. Plné znenie návrhu zmeny VZN č. 47 je uvedené 

v prílohe č. 4. 

        

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Martin Karaš, Edita Oláhová        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová       

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0   

Prijaté uznesenie: Komisia navrhuje 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 s účinnosťou od 1.9.2019.  

 

K bodu č. 6  

Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťou o súhlas so zriadením špecializovanej triedy na 

ZŠ, Za vodou 14 v školskom roku 2019/2020. Ide o jednu triedu pre  žiakov, ktorí absolvovali 

nultý ročník a po posúdení pedagógmi nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah 

vzdelávania prvého ročníka základnej školy. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ 

školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným 

súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský 

rok. Špecializovanú triedu je možné zriadiť pre najmenej štyroch  a najviac ôsmych žiakov 

z jedného ročníka. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Martin Karaš, Edita Oláhová        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová       

hlasovali proti:    0  

hlasovania sa zdržali:    0   

Prijaté uznesenie: Komisia navrhuje MsZ prerokovať a schváliť zriadenie 

špecializovanej triedy na ZŠ, Za vodou 14 v školskom roku 

2019/2020. 

  

K bodu 7 

Komisia sa oboznámila s Návrhom na zriadenie športovej triedy ZŠ Komenského 6 v Starej 

Ľubovni v školskom roku 2018/2019, ktorý vypracoval na základe žiadosti Štefan Joštiak. 

Základná škola má pozitívne skúsenosti s činnosťou športových tried, už v posledných troch 

rokoch boli zriadené dve športové triedy so zameraním na volejbal chlapcov a basketbal dievčat. 

Žiaci školy úspešne reprezentujú mesto Stará Ľubovňa aj na medzinárodných súťažiach. Učebný 

plán športovej triedy bude realizovaný v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. (školský zákon) a 

Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. Počet hodín športovej prípravy bude v tejto triede v 

ročníkoch 5.-9. navýšený podľa platnej legislatívy o 15 hodín. Učebný plán schváli pedagogická 

rada na svojom zasadnutí, a tiež Rada školy.  

Odborné zabezpečenie vyučovanie procesu bude v súlade s Vyhláškou č. 437/2009 Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky z 20. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov a tiež v úzkej spolupráci so športovými klubmi Basket, VKM Stará 

Ľubovňa. Činnosť športovej triedy v súlade so Zákonom 597/2003 Z. z. finančne zabezpečuje 

zriaďovateľ normatívnym financovaním.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Martin Karaš, Edita Oláhová        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová       

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   



Prijaté uznesenie: Komisia navrhuje MsZ prerokovať a schváliť zriadenie 

športovej triedy na ZŠ, Komenského ul. v školskom roku 

2019/2020. 

 

K bodu č. 8: 

Členovia komisie diskutovali o uchádzaní sa Mesta Stará Ľubovňa v projektu Mesto kultúry. 

Stará Ľubovňa sa úspešne zapojila do tohto projektu, odprezentovala svoje mesto, nakoniec 

titul Mesto kultúry nezískala. Eva Kollárová informovala prítomných o celom projekte, jeho 

podmienkach, prezentácii a realizácii. Členovia komisie odporúčajú mestu uchádzať sa 

o tento titul aj v ďalšom roku. 

 

K bodu č. 9: 

Predseda komisie, zároveň riaditeľ Ľubovnianskeho múzea spolu s Mgr. Danielou Reľovskou, 

historičkou umenia spevádzali členov komisie otvoreným depozitárom Ľubovnianskeho 

múzea v častiach archeológia a umelecká história. Nasledujúce rokovanie komisie sa 

uskutoční v mesiaci september.  

 

 

 

Stará Ľubovňa 17.6.2019            

 

                                                                                   

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

              predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 



 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

KULTÚRNY PROGRAM 

XXVIII. ĽUBOVNIANSKY JARMOK 

26. – 29.9.2019 

 

 
V roku 2019 si pripomíname 655. výročie udelenia práva výročného trhu Ľudovítom I. Veľkým. 

 
Moderátor: Daniel Výrostek (celý program od 26. - 29. 9. 2019) 
 
ŠTVRTOK 26. 9. 2019 Tribúna pred OKRESNÝM ÚRADOM 
11.30 h BANÁNOVÝ BEH – štafetový beh žiakov okolo parku na Nám. gen. Štefánika 
14.00 h DETI Z MŠ SĽ 
15.00 h Strýko Baltazár pre deti 
20.00 h ĽUBOVNIANSKE STRAŠIDLÁ SÚ TU – program CVČ 
 
PIATOK 27. 9. 2019 Tribúna pred OKRESNÝM ÚRADOM 
13.00 h Program ZUŠ JM 
14.00 h Šašo/ trubač/ hlásnik pozýva na jarmok 
15.00 h Slávnostné otvorenie ĽJ primátorom mesta Ľubošom Tomkom 
Historická scénka (bez hudobného hosťa) 
17.00 h Niečo navyše 
19.30 h Mária Čírová 
21.30 h Iné Kafe 
 
SOBOTA 28. 9. 2019 Tribúna pred OKRESNÝM ÚRADOM 
12.00 h Spevácka skupina PRAMEŇ – klub dôchodcov 
13.00 h Partnerské mesto 
14.00 h “VŠETCI SME TU DOMA“ 
(Folklórny program ĽOS) 
19.00 h Funny Fellows 
21.00 h KOLLÁROVCI 
22.15 h žrebovanie TOMBOLY 
23.00 h Puding pani Elvisovej 
 
NEDEĽA 29. 9. 2019 Skanzen pod hradom Ľubovňa 
10.30 h HUBERTOVSKÉ SLÁVNOSTI – XV. ročník 
Prezentácia poľ. združení, pasovanie lovca, svätá omša, výstava poľov. trofejí, sokoliari, 
ukážka výcviku psov, streľba zo vzduchových zbraní, lukostreľba, DH ĽUBOVNIANKA, 
poľovnícky guláš, týždeň poľovníckej kuchyne v Reštaurácii U Jeleňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3  
 

Správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného 
ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY 

za rok 2018 
Vypracovala:  
Ing. Erika Šalatová V Starej Ľubovni, dňa 16.04.2019  
výkonná riaditeľka 
_______________________________________________________________________________________ 

Úvodné informácie:  
OOCR Severný Spiš Pieniny je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré združuje 8 obcí nášho regiónu  
a 6 podnikateľských subjektov v CR. Spolupracuje s producentmi regionálnych produktov LimoŠpes a 
Agrokarpaty Plavnica a tiež s menšími ubytovateľmi našich členských obcí – Chata Čučoriedka v 
Litmanovej a pri naplňovaní cieľov aj s občianskymi združeniami pôsobiacimi na území regiónu.  
V roku 2018 Občianske združenie Brand Institute realizovalo prieskum s názvom „Štruktúra turizmu 
Slovenska 2018“, kde naša OOCR získala 2.miesto v kategórii OCR – najlepšie riadená organizácia CR.  
Personálne zmeny v roku 2018:  
Ing. Lucia Pribišová ukončila dobrovoľnícku činnosť k 28.2.2018  

Ing. Kristína Klimčáková nastúpila 03.06.2018 ako marketingová pracovníčka cez projekt UPSVaR  
 
Organizácia pracovala v roku 2018 s rozpočtom 129 351,00 €, z toho dotácie zo štátneho rozpočtu vo 
výške 51 483,75 € a dotácie z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vo 
výške 7 065,00 €.  
 

Aktivity v roku 2018  
MARKETING A PROPAGÁCIA  (38801,73€) 
14 230,00 € z dotácie MDaVSR  
17 506,73 € z VZ  
7 065,00 € z dotácie KOCR  
Pri tejto aktivite sme sa sústredili na propagáciu nášho regiónu formou:  
účasti na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách  
Január: GO Regiontour Brno - ČR , ITF Slovakiatour Bratislava,  
Február: Balttour Riga - Lotyšsko, HolidayWorld Praha - ČR,  
Marec: Utazás Budapešť - Maďarsko, Globalnie Katowice – Poľsko,  
Apríl: TOURISM X GAMES Štrbské pleso, Międzynarodowe Targy Turystyczne v Zabrze - Poľsko  
Máj: Bikefest Kálnica August: súHRADnice 2018 na Spišskom hrade, Slovenský deň v Krakove - Poľsko  
September : ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL a oslava 100. výročia vzniku republiky v Prahe - ČR  
Október : World Travel Show, Varšava – Poľsko,Predstavenie činnosti OOCR študentom SOŠ  
podnikania  
December: Vianočné trhy v Krakove – Poľsko  
prevádzkovaním informačného centra v podhradí hradu Ľubovňa a informačného bodu  
        na Salaši u Franka v Starej Ľubovni.  
propagáciou prostredníctvom TIC na námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni  

propagáciou na sociálnych sieťach  

online marketing  

doplnením jazykových mutácií na webovú stránku  

cez propagačné predmety a propagačné materiály  



propagáciou destinácie v magazínoch  

propagáciou destinácie vlogovaním na sociálnych sieťach  

Public relations - styk s verejnosťou. V priebehu roka 2018 sme vydali 24 tlačových správ ktoré sa 
objavili v 80 mediálnych výstupoch v celkovej hodnote uverejnených výstupov 68 167,00 €.  
 
Boli vydané nasledovné TS:  

 

 

 

y na severnom Spiši a v Pieninách. Adrenalín aj relax  

 

 

 

 

ezdne bude hviezdne  

 

 

– Lemkov  

 

Zvir aj stretnutie s kováčmi  

 

 

 

 

 

 

 

iny rastie. Medzi nami aj turistami z Antarktídy  

 

 

 
PODPORA PRODUKTOV CR (38857,40€)  
35 857,40 € z dotácie MDaVSR  
2 390,00 € z VZ  

V rámci tejto aktivity boli podporené podujatia:  
 

 

 

– kultúry Spišských Nemcov  

dnom  

 

– Rusínov 2018  

 

 

 

 



 Medzinárodného pieninského horského duatlonu Lesnica Szavnica a VI.ročník Cyklo-
cross country  

– Pieniny  

 

– medzinárodný tanečný festival  

 

  
 

MALÁ TURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (9526,00€)  
1 370,00 € z dotácie MDaVSR  
8 156,00 € z VZ  

v rámci tejto aktivity bolo zrealizované:  
– 1. etapa  

v Kúpeľoch ČK Smerdžonka  

 

 

 

 

Preznačenie a výmena značenia cyklotrás v Levočských vrchoch  
 

Podpora aktivít pre Mesto Stará Ľubovňa v roku 2018  
podpora činnosti mestskej agentúry cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Marmon, s.r.o.  
sumou 7 065,00 €  
v rámci podpory produktov cestovného ruchu OOCR podporila podujatie: „Karpatský pretek 
kuriérov“ v hodnote 7 980,00 € - prefinancovanie ubytovania pre pretekárov a ich tímy  
v rámci podpory produktov cestovného ruchu OOCR podporila podujatie: „Rytieri v Stredovekom 
vojenskom tábore“ v hodnote 1 700,00 € - honorár pre rytiersky súboj HECTOR  
v spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska sme podporili v rámci malej turistickej 
infraštruktúry úpravu 2 informačných stĺpov, ktoré budú umiestnené v podhradí a v meste v hodnote 
5 300,00 €  

spoločné aktivity (propagačné materiály, výstavy, veľtrhy, prezentácie, infocesty, propagačné 
video, PR, atď.) v hodnote 2 170,00 €  
 

Štatistické údaje  
Počet jednodňových návštevníkov:  

 
Rok 2018: 254 596  
Ľubovnianske múzeum - hrad– 195 800, Nestville Park – 41 200, Dom mešťana – 4 364, 
Stredoveký vojenský tábor – 13 232  
Rok 2017: 252 011  
Ľubovnianske múzeum - hrad– 195 680, Nestville Park – 40 000, Dom mešťana – 3 471, 
Stredoveký vojenský tábor – 12 860  
Rok 2016: 240 916  
Ľubovnianske múzeum - hrad– 185 556, Nestville Park – 38 000, Dom mešťana – 3 927, 
Stredoveký vojenský tábor – 13 433  

Počet prenocovaní:  
 
Rok 2018 – 158 477 podľa vybratej dane za ubytovanie z členských obcí. Podľa štatistických 
údajov 194 492, tento údaj je porovnateľný z údajmi z predošlých rokov  
Rok 2017 – 180 598  



Rok 2016 – 168 677  
Výška vybratej dane za ubytovanie:  

Rok 2018 – 90 824,90 €  
Rok 2017 – 70 671,77 €  
Rok 2016 – 76 198,63 €  
Výška vybratej dane v roku 2018 vychádza z FIN 1-12 našich členských obcí.  

Tržby za ubytovanie vrátane DPH  
 
v roku 2018: 4 429 238,00 €  
v roku 2017: 4 018 904,00 €  
v roku 2016: 3 879 505,00 €  
 

Záver:  
Oblastná organizácia Severný Spiš Pieniny v roku 2018 zrealizovala všetky aktivity, ktoré mala 

naplánované v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a s rozpočtom organizácie. Na záver roka 2018 

schválila organizácia plán aktivít, rozpočet a členské poplatky pre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

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 nadväznosti na zákon 

č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky    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 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 04.06.2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 04.06.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 04.06.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15.06.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 17.06.2019 

 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

kultura@staralubovna.sk 

anna.lukacova@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto 

ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie 

sú zdôvodnené. 
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

 

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 nadväznosti na zákon 

č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky    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. XV/2016 zo dňa 16.06.2016, uznesenie č. 370, 

uznesenie  MsZ č.  XXXII/2018 zo dňa  19.04.2018, uznesenie č. 819, 

uznesenie  MsZ č.  IV/2019 zo dňa  28.02.2019 , uznesenie č. 93, 

uznesenie  MsZ č.  ...../2019 zo dňa  ............ , uznesenie č. .... . 

 

       



Čl. l. 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku 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. 

Čl. 2. 

Výška mesačných poplatkov 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  

a) do dovŕšenia 3 rokov veku                                                  40 € 

b) od 3 rokov veku                                                                  13 € 
       c)   v čase hlavných prázdnin                                                   40 € 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva: 

a) zákonný zástupca žiaka mesačne  sumou: 

 prípravné skupinové štúdium pre predškolákov                    3 € 

 ostatní žiaci prípravného štúdia            5 € 

 žiaci dvojročného prípravného štúdia a jednoročného prípravného štúdia   
    - hudobný odbor                                                                                                      5 € 

 žiaci 1. a 2. stupeň skupinového základného štúdia (výtvarný, tanečný, LDO)     5 € 

 žiaci 1. a 2. stupňa individuálneho základného štúdia v hudobnom odbore        7 € 

 dospelá osoba (do 25 rokov veku)                                      14 € 

 ďalšie skupinové základné štúdium 1. a 2. stupňa (výtvarný, tanečný, LDO)            15 € 

 ďalšie individuálne základné štúdium 1. a 2. stupňa hudobnom odbore                  30 € 
 

3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6  €. 
 

4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt na území mesta Stará Ľubovňa podľa 

prílohy VZN. 

a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času  prispieva 

zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom  v inej obci mesačne sumou  vo výške 1/12 

dotácie mesta, ktorá je určená VZN č. 52, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa, ak sa obec nedohodne s mestom na financovaní 

záujmového vzdelávania detí obce v súlade s VZN č. 52 na príslušný kalendárny rok. 

b) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času  prispieva 

zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom  v inej obci mesačne sumou  vo výške 1/12 

rozdielu dotácie mesta, ktorá je určená VZN č. 52, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa a sumou, ktorú obec poskytne na 

záujmové vzdelávanie na príslušný kalendárny rok. 
 

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: 



 

a) 2. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

na režijné 

náklady 

Dotácia Úhrada 

v eur 

 

Materská škola 

Stravníci od 2 – 5 

rokov 

0,26 

0,36 

0,64 

0,85 

0,22 

0,24 

1,12 

1,45 

0,21 0,00 1,12 

1,66 

Materská škola 

Stravníci rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky 

0,26 

0,36 

0,64 

0,85 

0,22 

0,24 

1,12 

1,45 

0,21  

1,20 

1,12 

0,46 

Základná škola 

Stravníci od 6 – 11 

rokov 

Žiak I. stupňa ZŠ 

- 0,95 

1,15 

- 0,95 

1,15 

0,15 

0,25 

 

1,20 

0,95 

0,20 

Základná škola 

Stravníci od 11-15 

rokov 

Žiak II. stupňa ZŠ 

- 1,01 

1,23 

- 1,01 

1,23 

0,15 

0,25 

0,00 

1,20 

1,01 

0,28 

Dospelí stravníci 

 

- 1,12 

1,33 

-  

1,33 

- - 1,12 

1,33 

 

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.1 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: 

 

b)   3. finančné pásmo na nákup potravín pre diétne stravovanie podľa vekových  

kategórií stravníkov 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

na režijné 

náklady 

Dotácia Úhrada 

v eur 

 

Materská škola 

Stravníci od 2 – 5 

rokov 

0,38 

0,46 

0,91 

1,08 

0,31 

0,31 

1,60 

1,85 

0,21 0,00 1,81 

2,06 

Materská škola 

Stravníci rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky 

0,38 

0,46 

0,91 

1,08 

0,31 

0,31 

1,60 

1,85 

0,21  

1,20 

1,12 

0,86 

                                                           
1 § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 



Základná škola 

Stravníci od 6 – 11 

rokov 

Žiak I. stupňa ZŠ 

- 1,39 

1,46 

- 1,39 

1,46 

0,15 

0,25 

 

1,20 

1,54 

0,51 

Základná škola 

Stravníci od 11-15 

rokov 

Žiak II. stupňa ZŠ 

- 1,46 

1,56 

- 1,46 

1,56 

0,15 

0,25 

0,00 

1,20 

1,61 

0,61 

Dospelí stravníci 

 

- 1,60 

1,69 

- 1,60 

1,69 

- - 1,60 

1,69 

 

6. Školská jedáleň a výdajňa školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 

čiastočnú    úhradu nákladov,  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

Platenie príspevku: Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred. Termín 

a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne zverejnený 

na verejne prístupnom mieste v budove školy. 

 

7. V zmysle § 140  ods. 9 a 10 , § 141 ods.  5 a 6  zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z.   o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v   znení  neskorších 

predpisov, u r č u j e m e     Výška mesačného príspevku na  režijne náklady a   spôsob  

jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Stará Ľubovňa, ktorým prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou:        

a) v materskej škole - 0,15 € na jedno hlavné jedlo (obed),  0,03 € na jedno doplnkové 

jedlo (desiata) a 0,03 € na jedno doplnkové jedlo (olovrant), 

b) v základnej škole žiaci I. a II. stupňa – 0,25 € na jedno hlavné jedlo (obed).2 
 

Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej 

jedálne a výdajnej školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky 

spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania. Príspevok na režijné náklady  na 

jedno hlavné jedlo a na jedno doplnkové jedlo uhrádza zákonný  zástupca dieťaťa alebo žiaka 

mesačne vopred spolu s príspevkom na nákup potravín.    

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise. Vnútorný predpis musí 

byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v  budove  školy. Zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej   núdzi a pre 

dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima,  príspevok  neuhrádza3. 

 

8. Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 

navštevuje posledný ročník materskej školy sumou 0,13 Eur. 

 

9. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za 

každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole 

alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.4 

10. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno 

– vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole 

                                                           
2 § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
3 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
4  § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 



a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom 

stravovacom dni, 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 

škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom 

stravovacom dni.  

 

11. Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

budú určené v zápisnom lístku. 

 

12. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy výšku 

príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín neuhrádza. 

 

13. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca 

dieťaťa predloží doklad od ošetrujúceho lekára lekára - špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa 

vyžaduje osobitne stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. 

Čl. 3 

Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  
           poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi5. 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia Mesta Stará Ľubovňa sa neuhrádza za 

dieťa: 

 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 
 

3. Mesto Stará Ľubovňa môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v školských 

kluboch detí, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času v Starej Ľubovni, ak plnoletý 

žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením MsZ  č. XII/2008 pod B 206 zo dňa 

18.9.2008.  
 

2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ XV/2016 dňa 

16.06.2016, uznesenie č. 370 a nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016. 

                                                           
5
 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 



3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ XXXII/2018 dňa 

19.04.2018, uznesenie č. 819 a nadobúda účinnosť dňa 1.6.2018. 
 

4. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ IV/2019 dňa 28.02.2019, 

uznesenie č. 93 a nadobúda účinnosť dňa 01.03.2019. 
 

5. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ ......... dňa ..............., 

uznesenie č. ........ a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019. 

 

 

            PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

          primátor mesta 

 

Určenie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 47 

 

 

Poradové 

číslo Tématická oblasť  záujmové útvary Veková kategória 

Platba 

mesačne/ 

ročne 

1. 

E
st

et
ic

k
o
 v

ý
ch

o
v
n

a
 

tanečné útvary  ZŠ, SŠ 2xtýždenne 

3,00 € 

30,00 € 

tanečné útvary  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

tanečné útvary  MŠ - prípravka 

1,00 € 

10,00 € 

tvorivé dielne , 

výtvarné, divadelne   ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti MŠ, ZŠ ,SŠ, VŠ 

1,00 € 

10,00 € 

2. S
p

o
lo

če
n

sk
o
 -

 

v
ed

n
á
 

náuka o spoločnosti, 

malá škola varenia  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

3. 

P
ra

co
v

n
o

 -
 

te
ch

n
ic

k
á
 práca s PC ZŠ,  SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

technické útvary ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

útvary pracovnej 

zručnosti ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 



ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ 

1,00 € 

10,00 € 

4. p
rí

ro
d

o
v

ed
n

o
 -

en
v
ir

o
m

en
tá

ln
a
 ochrana životného 

prostredia  ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

rybársky, 

poľovnícky, 

včelársky, ochrana 

prírody, botanika, 

zoológia   ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ, SŠ 

 1,00 € 

           10,00 € 

5. 

   
  
Š

p
o
rt

o
v
o
 -

 t
u

ri
st

ic
k

á
 

turistika (pešia, 

cyklo, vodácka) 

horolezectvo  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

individuálne a 

kolektívne športy 

(okrem plávania) ZŠ, SŠ 

2,00 € 

20,00 € 

plávanie MŠ, ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

      

6. 

V
zd

el
á
v
a
ci

a
 

jazykové  MŠ prípravka 

3,00 € 

30,00 € 

jazykové  ŽŠ , SŠ 

3,00 € 

30,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

7. 

V
o

 v
še

tk
ý
ch

 

o
b

la
st

ia
ch

 v
ý

ch
o
v
 

kluby, hudobné, 

vytvarné, tanečne s 

krátkodobé MŠ, ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

klub dobrovoľníkov, 

nezamestnanej 

mládeže,  

ZŠ,SŠ,VŠ - 

nezamestnaní 0,00 € 

 

 

 


