
                   

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Mestský úrad - oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry  

 
Č. 779/ 2009                                                                           Nové Mesto nad Váhom 7.1.2009 

 
 

ZÁSADY 
pre organizačné zabezpečenie prázdninového zotavovacieho podujatia  

a pravidlá výberu účastníkov  
 

 
1. Organizačné zabezpečenie a legislatívne podmienky: 
Letný prázdninový tábor organizovaný Mestom Nové Mesto nad Váhom v rámci svojej 
politiky voči deťom a mládeži je zotavovacím podujatím v zmysle § 25 zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhl. MŠ SR č. 526/ 2007 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.  
Cieľom podujatia je: 

1. podporiť žiakov zo sociálne slabších rodín, ktorí si riadne plnia školské povinnosti 
2. motivovať žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v škole  
3. odmeniť a oceniť žiakov za príkladnú reprezentáciu školy alebo mesta  

 
Výber ubytovacieho zariadenia, dopravu účastníkov, finančné prostriedky v rozpočte mesta, 
organizačné pokyny, výber účastníkov a žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia podľa § 
25 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 zabezpečuje MsÚ – OŠMaTK Nové Mesto nad Váhom.  
Obsahovú náplň podujatia, denný režim, pedagogické úlohy, archiváciu prihlášok 
a zdravotnej dokumentácie účastníkov a ďalšie úlohy podľa pokynov zriaďovateľa 
zabezpečuje Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom.  
Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zdravotník, ktorý spĺňa podmienky v zmysle § 5 ods. 2 
vyhl. MŠ SR č. 526/ 2007, a to podľa § 6 vyhlášky. 
Počet členov pedagogického dozoru sa určí primerane podľa § 5 vyhl. MŠ SR č. 305/ 2008 Z. 
z. o škole v prírode. 
 
2. Cieľová skupina: 
2.1 Prázdninový tábor je určený pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta s trvalým bydliskom na území mesta, ktorí ukončili 2. až 8. ročník, a súčasne 
spĺňajú nasledovné podmienky: 

a) v  príslušnom školskom roku riadne plnia povinnú školskú dochádzku, t. j. nemajú  
neospravedlnenú neprítomnosť v škole 

b) za 1. polrok príslušného školského roka dosiahli študijné výsledky s priemerným 
prospechom do 2,25 resp. s prospechom do 3,00, pričom sa zlepšili oproti 
predchádzajúcemu školskému roku najmenej o 0,5 stupňa      

c) rodina žiaka/ žiačky patrí do príjmovej skupiny, ktorej súčet čistých mesačných príjmov 
spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná trojnásobku životného minima 
spoločne posudzovaných osôb podľa zákona o životnom minime. Príjem rodiny sa 
dokladuje čestným vyhlásením zákonných zástupcov žiakov (príloha č. 1).  

2.2 Výnimočne možno zaradiť do tábora aj žiakov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta s trvalým bydliskom na území mesta, ktorí nespĺňajú podmienku v bode 



2.1 písm. c), ak v uplynulom školskom roku príkladne reprezentovali v školských 
súťažiach, olympiádach alebo projektoch a boli navrhnutí základnou školou.  
  
3. Výber účastníkov prázdninového tábora 
Maximálny počet žiakov - účastníkov prázdninového tábora je 40 žiakov.  
Návrhy účastníkov predkladajú riaditelia základných škôl písomne do 15. mája na MsÚ – 
OŠMaTK na tlačive podľa prílohy č. 2. Riaditelia škôl si vyžiadajú pred predložením návrhu 
predbežné prihlášky žiakov potvrdené zákonnými zástupcami (príloha č. 3) a čestné 
prehlásenia o výške príjmu podľa prílohy č. 1. Vyžiadané dokumenty sa archivujú v škole. 
Každá základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta môže navrhnúť 20 účastníkov, z 
toho 5 žiakov ako náhradníkov. Ak niektorá základná škola nenavrhne stanovený počet 
žiakov, môžu ostatné školy na základe výzvy MsÚ-OŠMaTK doplniť svoj návrh.   
Ak základné školy spolu navrhnú podľa kritérií v bode  2.1  menej ako 40 žiakov, možno do 
tábora zaradiť aj žiakov podľa bodu 2.2.  Ak však základné školy nenavrhnú aspoň 30 žiakov 
podľa kritérií v bode 2.1, prázdninový tábor možno zrušiť. 
Posúdenie návrhov škôl a výber účastníkov zabezpečí MsÚ-OŠMaTK do 30. mája. Zoznam 
vybraných účastníkov schvaľuje primátor mesta.  
 
4. Ďalšie podmienky účasti žiakov na zotavovacom podujatí 
4.1 Do prázdninového tábora sa vyberajú účastníci na základe návrhu školy a záväznej 

prihlášky (príloha č. 4) zákonného zástupcu žiaka. 
4.2  Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastniť len osoba zdravotne spôsobilá v zmysle § 4 

a 5 vyhl. MŠ SR č. 526/ 2007. Zákonní zástupcovia žiakov predkladajú pred nástupom 
žiakov na zotavovacia podujatie potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a vyhlásenie 
o bezinfekčnosti podľa § 4 vyhl. MŠ SR č. 526/ 2007. 

4.3 Jeden žiak sa môže zúčastniť na zotavovacom podujatí najviac trikrát. Prednosť majú 
uchádzači, ktorí sa ešte prázdninového tábora nezúčastnili. 

4.4  Zákonný zástupca vybraného žiaka prispieva na výdavky spojené s pobytom 
a dopravou sumou 20 eur. Príspevok sa uhrádza v pokladni centra voľného času do 10. 
júna, následne sa odvedie do pokladne MsÚ. Pri dodatočnom zaradení žiaka medzi 
účastníkov tábora sa príspevok uhrádza Príspevok možno vrátiť zákonnému zástupcovi, 
ak písomne zruší prihlášku dieťaťa a požiada o vrátenie príspevku: 
a)  najneskôr do 20. júna 
b) zo zdravotných, výnimočne aj zo závažných rodinných dôvodov najneskôr 7 dní pred 

odchodom na podujatie.  
      Žiadosť o vrátenie príspevku sa podáva v podateľni mestského úradu, pri doručení poštou  
      rozhoduje dátum podacej pečiatky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta 
 



príloha č. 4 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  
do prázdninového tábora  

  
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa): 
................................................................ 
Adresa bydliska, číslo telefónu 
:........................................................................................................ 
 
Záväzne prihlasujem svojho syna/ svoju dcéru 
................................................................................, 
dátum narodenia : ..............................................., do letného prázdninového tábora 
organizovaného Mestom Nové Mesto nad Váhom a centrom voľného času, ktorý sa uskutoční  
 

v ..................................................... od .................................do ....................................... 
 
Beriem na vedomie, že ako zákonný zástupca prispievam na náklady pobytu sumou 20 Eur. 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa .......................... 
                                                                                             Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 
Poznámka : Vyhlásenie o bezinfekčnosti je v prílohe 
 
  
 
 
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa): ........................................................... 
Adresa bydliska :.......................................................................................................................... 
Meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa:  .............................................................................. 
 

VYHLÁSENIE: 
1. Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 526/ 2007 vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia a že mu regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby 
žijúce v spoločnej domácnosti prišli za ostatný mesiac do kontaktu s osobou chorou na prenosné 
ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením (hnačka, angína, vírusový 
zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie...).   
V prípade nepravdivého vyhlásenia som si vedomý/-á právnych následkov, najmä že som sa 
dopustil/-a priestupku podľa § 56 zákona NR SR  č. 355/ 2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia.  

2. Upozorňujem, že môj syn/ moja dcéra užíva nasledovné lieky a jeho zdravotný stav si vyžaduje 
obmedzenie záťaže : 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
     
 V............................................dňa ..................                        .....................................................      
                                                                                                          Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 



príloha č. 3 
 

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA  
do prázdninového tábora  

  
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa): .......................................................... 
 
Adresa bydliska, číslo telefónu :.................................................................................................. 
 
Predbežne prihlasujem svojho syna/ svoju dcéru ......................................................................, 
 
dátum narodenia : ..............................................., do letného prázdninového tábora 
organizovaného Mestom Nové Mesto nad Váhom a centrom voľného času, ktorý sa uskutoční  
 
v Belušských Slatinách od 16.7.2011 do 23.7.2011. 

 
Prehlasujem, že moje dieťa sa ešte prázdninového tábora organizovaného Mestom Nové 
Mesto nad Váhom nezúčastnilo* – zúčastnilo* v rokoch .................................... (*nehodiace 
sa prečiarknuť) 
 
Beriem na vedomie, že : 
- podaním predbežnej prihlášky nevzniká právny nárok na zaradenie môjho dieťaťa do 

prázdninového tábora, o výbere účastníkov rozhoduje organizátor podujatia  
- v prípade výberu môjho dieťaťa obdržím ďalšie pokyny organizátora podujatia 
- zákonní zástupcovia vybraných žiakov prispievajú na náklady spojené s táborom sumou 

20 Eur a ostatné náklady hradí organizátor 
- cieľovou skupinou žiakov, pre ktorých je tábor určený, sú žiaci: 

a) ktorí v tomto školskom roku riadne plnia povinnú školskú dochádzku (nemajú 
neospravedlnenú neprítomnosť v škole)  

b) ktorí za prvý polrok tohto školského roka dosiahli študijné výsledky s priemerným 
prospechom do 2,25, resp. s prospechom do 3,00, pričom sa zlepšili oproti 
predchádzajúcemu školskému roku najmenej o 0,5 stupňa  

c) ktorí patria do príjmovej skupiny rodiny, ktorej súčet čistých mesačných príjmov 
spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná trojnásobku životného minima 
spoločne posudzovaných osôb podľa zákona o životnom minime. Príjem rodiny 
dokladujem čestným vyhlásením v prílohe. 

d)  výnimočne žiaci, ktorí nespĺňajú podmienku v písm. c), ak v uplynulom školskom 
roku príkladne reprezentovali v školských súťažiach, olympiádach alebo projektoch 
a boli navrhnutí základnou školou.  

 
 
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa .......................... 

                                                                                                  
 
 
 
 

 Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 



príloha č. 1 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
  

Dole podpísaný/-á.................................................................. , bytom ......................................... 
ako zákonný zástupca žiaka/ žiačky .............................................. ZŠ, ..................................ul.,  
počet členov domácnosti: ......................... 
 

čestne vyhlasujem, 
 

že môj syn/ moja dcéra spĺňa podmienku príjmovej skupiny na výber účastníkov * 
prázdninového tábora v roku .............., t. j. že 
 
súčet čistých mesačných príjmov spoločne posudzovaných osôb mojej rodiny v období od 
1.1.2011 do 31.4.2011 bol nižší alebo sa rovnal trojnásobku životného minima spoločne 
posudzovaných osôb podľa zákona o životnom minime, čiže nepresahoval nasledovné sumy: 
 
 
sumy ŽM od 1.7.2010: plnoletá FO: 185,38 € ďalšia PFO: 129,31 € nezaop. dieťa: 84,61 €

rodina trojnásobok ŽMR na 1 člena rodina spolu
269,99 € 809,97 € 404,99 € 809,97 €
354,60 € 1 063,80 € 354,60 € 1 063,80 €
269,99 € 809,97 € 404,99 € 809,97 €
399,30 € 1 197,90 € 399,30 € 1 197,90 €
483,91 € 1 451,73 € 362,93 € 1 451,73 €
568,52 € 1 705,56 € 341,11 € 1 705,56 €
528,61 € 1 585,83 € 396,46 € 1 585,83 €
483,91 € 1 451,73 € 362,93 € 1 451,73 €

jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom (ND)

Výpočet súm ŽM rodiny a výšky mesačného príjmu rodiny v eur
mesačný príjem rodinyvypočítané životné minimum kategória rodiny

podľa počtu členov

dvojica s 1 ND a 1 zaopatreným neplnoletým D

jednotlivec s 2 nezaopatrenými deťmi 
jednotlivec s 1 zaopatreným neplnoletým D
dvojica s 1 nezaopatreným dieťaťom
dvojica s 2 nezaopatrenými deťmi
dvojica s 3 nezaopatrenými deťmi
dvojica s 1 ND a 1 zaopatreným plnoletým D

 
*  Na žiadateľa sa vzťahuje príjmová skupina podľa príslušnej kategórie rodiny, resp. príjem sa  
    vypočíta podľa súm ŽM, počtu členov a zloženia rodiny  
 
 
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa .......................... 

                                                                                                  
 
 
 
 
 

 Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 
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