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Z Á P I S N I C A  
zo zasadnutia komisie konaného dňa 26.11.2019 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní:    Mária Neupauerová  

   PaedDr. Slavomír Kolesár  

    Bc. Zdenka Sabolová  

    PaedDr. Anna Ondo – Eštoková  

    Jana Fassingerová  

    Mgr. Barbora Kaprálová  

    PaedDr. Zuzana Zacherová 

 

Otvorenie a priebeh komisie:  

Predseda komisie p. Polák -  privítal prítomných na treťom zasadnutí a informoval ich, že Mestské 

zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 341/2019, ktorým túto komisiu zrušilo k 

dátumu 01.12.2019, keďže sa naplnili skutočnosti pre ktoré bola zriadená;  

- na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva by chcel ozrejmiť prácu komisie, uviesť čo sa 

podarilo vyriešiť a pomenovať tie problémy, ktoré ostali otvorené aj po tom, ako bola ZUŠ Petržalská 

zrušená; 

- poprosil pána riaditeľa Levockého, aby informoval ako začal školský rok, či sa vyskytli nejaké 

komplikácie alebo naopak, prebehlo všetko v poriadku?  

 

  

p. Levocký – poďakoval za slovo;   

- len zvýraznil, že ZUŠ Petržalská bola zrušená a ZUŠ A. Cígera nie je jej právnym nástupcom a táto 

škola len prebrala výchovno-vzdelávací proces a zamestnancov;  

-tí ktorí si dali žiadosť o prijatie boli prijatí, mnohým chýbali dokumenty k uzatvoreniu zmlúv a aj keď 

nemali všetko zdokladované zmluvy sa uzavreli;  

- škola sa rozbehla, prebehol proces vzniku nových elokovaných pracovísk, zmluvy s jednotlivými 

školami boli pripravené a podpísané; ostáva zmluva s cirkevnou školou sv. Kríža pri ktorej došli 

k mŕtvemu bodu pri jednaní;  

 -zmluva nemôže byť na základe stanoviska právneho oddelenia mesta a kontrolóra mesta uzatvorená 

dohodou, ale suma za refundáciu nákladov vyplývajúcich z užívania priestorov musí byť stanovená 

koeficientom, výpočtom, tak ako to je aj pri iných školách v meste;  

-informácie koľko sa platí mu boli pánom riaditeľom len napísané, a keď preverili len dodávku tepla 

a teplej vody, tak reálne tie hodnoty boli mimoriadne nadnesené;   

- keďže cirkevné školy nie sú povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií, tak 

nezverejňujú ani faktúry, ani objednávky a zmluvy;  

- celú dokumentáciu odovzdal p. prednostke a majú to riešiť na úrovni zriaďovateľov;  
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p. Sabolová – na VÚC to robia tak, že na základe prieskumu sa stanoví priemerná suma v organizácii 

podobného typu;  

  

p. Levocký - nejedná sa o refundáciu nájmu ale energií, ktoré sú dané na faktúrach; nemôžu sa 

dohodnúť, lebo to nie sú súkromné prostriedky ale verejné;   

 

p. Pavličko – uviedol, ako to bolo, keď bol riaditeľom ZUŠ Petržalská; najprv sa dohodli na 2.500 € 

ale potom to skresali a vyšlo to okolo 1.500 € mesačne, ale tiež sa nedostali k žiadnej faktúre; 

  

p. Levocký –ukázal mail od p. Krajčího v ktorom len uviedol sumy bez nejakého postupu výpočtu; 

teraz zuš-ka neplatí nič, lebo nie je na základe čoho, hoci od septembra sa snaží dohodnúť; 

  

p. Polák- niektorí zamestnanci neuzavreli zmluvy, aký je ich asi počet?  

 

p. Levocký- je ich 5;  

 

p. Polák- boli uvedené nejaké dôvody?   

 

p. Levocký- niektorí nepodali žiadosť a manželia Šimonovci vzali žiadosti späť ; 

 

p. Polák- vo veci personálnej agendy, na finančnej komisii sa riešilo odstupné a rozpočty škôl, a tam 

padla otázka ohľadne zamestnankýň, ktoré sú momentálne na materskej; doteraz ale nemá spätnú 

väzbu, aký je v tejto otázke záver;  

  

p. Levocký- postupoval podľa zákona a so zamestnancom, ktorý je teraz na materskej nemôže 

uzatvoriť zmluvu, keďže nie je právnym nástupcom zrušenej zuš-ky;  

 

p. Polák- zaznamenali nejaký odliv žiakov?   

 

p. Levocký- odhlásilo sa asi 5 alebo 6 žiakov, ale to bolo z iného dôvodu; všetci žiaci sa dostali do 

jedného systému a od septembra sa sprísnili podmienky na financovanie žiakov a žiak, ktorý 

navštevuje dva alebo tri odbory, tak na tie druhé a tretie odbory sa nevzťahuje dotácia; upravilo sa to 

vo VZN, pre tieto  ďalšie odbory;  

- bolo to teda z finančného dôvodu;  

 

p. Kaňová- podotkla, že na tanečnom krúžku sa práveže počet znížil, lebo v krúžku bolo 24 detí 

a teraz je ich 8;   

 

p. Pavličko- tanečný odbor má momentálne asi 200 detí, pričom predtým mali okolo 350; ale deti 

počas minulého roka dosť výrazne odchádzali; zistili zároveň nejaké nedostatky, že napríklad vo 

výkazoch bolo o 50 detí uvedených viac a brali deti bez ohľadu na to, či to už bolo v priebehu 

školského roka; 
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-prebehla diskusia o tom, že ten odliv nastal a nebol zaznamenaný, lebo išlo o deti, ktoré chodili do 

zaniknutej zuš-ky, ale nešlo o deti, ktoré by si podali prihlášku a neboli prijaté 

p. Polák - koľko je detí zapísaných na zuške? 

p. Levocký- je ich 1106 k 15.09.2019;   

 

p. Polák- má z pohľadu rodičov nejaký vplyv zrušenie zuš-ky?   

 

p. Kaňová- ten vplyv vidí práve v tom znížení počtu žiakov; deti prídu na tanečný, ale je hodina 

zrušená, lebo počet žiakov je malý a zároveň aj čas tanečnej hodiny je absurdný, lebo žiaci nestihnú 

prísť na zušku na krúžok po skončení ich vyučovania, ak sa majú presunúť napríklad zo ZŠ 

Grundschule na ZŠ Sv. Kríža;  

 

p. Levocký – učiteľ si má určiť rozvrh tak, aby všetci v skupine mohli prísť na hodinu;   

- prvýkrát počuje, že je takýto problém, lebo jemu pedagóg predloží len rozvrh na schválenie;  

 

p. Pavličko - väčšinou si nový rozvrh určia a je vo vyskúšaní dva týždne a ak sa to neustálilo, tak ho 

vedia prispôsobiť;   

- s dotyčnou učiteľkou tieto veci už prebral;  

  

p. Kučerová- na margo toho by chcela povedať toľko, že s touto pani učiteľkou mala problémy aj 

minulý rok, ale nedalo sa nikde apelovať, povedať tieto pochybenia, keďže mala podporu v minulom 

vedení zrušenej zuš-ky;  

p. Polák - pán riaditeľ určite takúto skutočnosť nebude prehliadať a prijme nejaké opatrenia  

- opýtal sa, či je niečo nové s učiteľkami mimo pracovný pomer z dôvodu materskej;  

 

p. Gurka- predostrel to pani prednostke a mali dať stanovisko pánovi riaditeľovi; ale bolo povedané, 

že títo ľudia prejdú aj pod ZUŠ A. Cígera, takže verí, že to takto bude; 

p. Levocký- zopakoval, že má stanovisko MŠ SR, kde je povedané, že ZUŠ A. Cígera nie je právnym 

nástupcom zrušenej školy a nemôže prijať zamestnanca počas materskej dovolenky;   

 

p. Gurka- toto mu je jasné, ale bude vedenie ZUŠ A. Cígera rešpektovať dohodu o ich prijatí a bude 

sa im snažiť nájsť úväzok po ukončení materskej?   

 

p. Levocký - no ak budú plné stavy tak asi to nebude možné, ale napríklad v tanečnom odbore ide 

pani Skokanová na rizikové a musí hľadať náhradu;  

- ale ak si tieto zamestnankyne podajú žiadosť, tak ich príjmu;  

 

p. Polák- čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu tak ten je zabezpečený na všetkých 

pracoviskách; bola vykonaná už aj inventarizácia?  

 

p. Levocký- inventarizácia ešte nebola vykonaná, ale má sa vykonať zajtra; chceli by, aby sa veci  
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prevzali a rovno aj zinventarizovali;   

 

p. Polák- ďalším podnetom, ktorým  sa zaoberali, bolo vyučovanie v soboty a doobedné vyučovanie; 

- spýtal sa, ako to funguje teraz?  

  

p. Levocký- vyučovanie v soboty bolo podložené stanoviskom MŠ SR, že ide o porušenie zákona 

a teda sa nevyučuje; vyučuje sa v ranných hodinách, pričom to ale nie je čas, ktorý by sa kryl 

s vyučovaním v školách; dospelý majú vyučovanie aj doobedu;  

p. Polák- opýtal sa ešte na radu školy a výberové konanie na pozíciu riaditeľa, keďže pánovi 

riaditeľovi končí poverenie;  

p. Gurka-  nie je možné, aby sa niekto vzdal svojho mandátu, lebo výsledky volieb sú platné a keďže 

február je ten termín, kedy im končí tento mandát, vtedy prebehnú voľby;  

- aj vo vedení ZUŠ A.Cígera sa zmiešal manažment a preto vidieť, že je tu vôľa prepojiť pôvodných 

zamestnancov s tými, ktorí prišli zo zrušenej zuš-ky;  

- kľúčové je čo povedia učitelia; 

p. Polák- rozprával sa so zamestnancami zrušenej zuš-ky a cítia sa v ZUŠ A. Cígera dobre, pokojne 

a majú úväzky a že ak boli komplikácie, tak sa všetko vyriešilo;   

 

- spýtal sa ešte na finančnú stránku a nápočty, či sú v poriadku, keďže na najbližšom zasadnutí 

zastupiteľstva budú schvaľovať VZN a aj rozpočet;  

 

p. Levocký- predložil nový návrh, zatiaľ návrh rozpočtu nevidel, takže sa uvidí;  

p. Kaňová – poprosila, že ak sa bude zvolávať nové rodičovské združenie, aby boli rodičia lepšie 

informovaní, lebo o tom poslednom nevedelo mnoho z nich;  

p. Levocký- zvolali rodičovské a využili systém, ktorý doteraz fungoval; boli vytlačené pozvánky, 

ktoré sa vkladali do žiackej knižky a bolo to zverejnené aj na internetovej stránke;  

-tí rodičia, ktorí mali uvedený mail, tak tým zaslali pozvánku na rodičovské mailom;  

p. Pavličko – tým, že „naskočili na idúci vlak“, lebo do 28.8.2019 nevedeli, či zuš-ka bude zrušená, 

tak to obdobie bolo naozaj náročné a aj vtedy povedal pánovi Levockému, že ho obdivuje, pretože 

všetky prípravy na začiatok školského roka sa zvyčajne robili už počas konca školského roka a nie na 

začiatku toho nového;  

- učia sa robiť v novom systéme, takže ten prvý rok je žiaľ taký pokusný;  

- možno k tým voľbám by navrhoval, aby sa to urobilo podľa starého systému a aj s pánom 

Levockým; lebo keď sa znova zmení teraz vedenie, tak by to bolo na úkor žiakov a pedagógov; 

 

Záver: 

  Na záver zasadnutia komisie p. Polák poďakoval ako predseda tejto komisie, ako poslanec 

a ako člen bývalej rady školy z tohto miesta pánovi riaditeľovi Levockému za to čo urobil v tejto 
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ťažkej situácii, za jeho trpezlivosť, snahu a pokoj, ktorý do tohto procesu priniesol a zároveň chce 

poďakovať aj všetkým zúčastneným, ktorí napomohli tomu, aby priebeh celého procesu bol čo 

najplynulejší.   

Ešte raz poďakoval všetkým a zaželal prítomným do konca roka všetko dobré.  

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Semanová  

V Kežmarku, dňa 26.11.2019 

 

 

                  Ing. Matúš Polák, v.r. 

         predseda komisie 






