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Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v základnej umeleckej škole  

 

V základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ) bolo v školskom roku 2017/2018 Štátnou 

školskou inšpekciou (ďalej ŠŠI) vykonaných 32 následných inšpekcií (ďalej NI) 

v 18 štátnych, v 12 súkromných a v 2 cirkevných školách. Po tematických inšpekciách (ďalej 

TI) bolo realizovaných 21  NI  (v 13 štátnych
1
 a v 8 súkromných

2
 ZUŠ) a 11 NI po NI (v 5 

štátnych
3
, v 4 súkromných ZUŠ

4
 a dve v 1 cirkevnej ZUŠ

5
). S vyučovacím jazykom 

slovenským bolo 29 subjektov a s jazykom slovenským a maďarským boli 3 ZUŠ. ŠŠI uložila 

vedúcim pedagogickým zamestnancom kontrolovaných ZUŠ povinnosť prijať opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov. Správy o ich splnení boli doručené v stanovenom 

termíne, okrem správ z 3 subjektov  (z jednej školy z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 

riaditeľky školy
6
, z dvoch  subjektov

7
 bez udania dôvodu) a jedna súkromná ZUŠ

8
 

nepredložila správu vôbec.  

Tabuľka č. 1: Prehľad uplatnených opatrení  

Spolu 99 

 

z toho 

 

odporúčania 

opatrenia prijaté zo strany 

kontrolovaného subjektu 

 

opatrenia uložené ŠŠI 

Počet 0 64 35 

 

 

 

z toho 

akceptované splnené splnené 

0 0 % 56 90,32 % 24 88,89 % 

neaktuálne neaktuálne neaktuálne 

0 0 % 0 0 % 1 2,86 % 

nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť 

0 0 % 2 3,12 % 7 20 % 

 

 Z celkového počtu opatrení uložených ŠŠI tvorili splnené opatrenia 88,89 % a 90,32 % 

tvorili splnené opatrenia prijaté zo strany kontrolovaných subjektov. (tabuľka č. 1) Nedalo 

sa hodnotiť
9
 9 z počtu uložených a prijatých opatrení z dôvodu organizačných zmien 

vo vyučovacom procese (nezaradenie predmetov do vyučovacieho procesu; nezriadenie štúdia 

výtvarného (VO) a literárno-dramatického odboru (LDO) a odboru audiovizuálnej 

                                                 
1 ZUŠ, Hálkova 56, Bratislava; ZUŠ, Školská 1697, Močenok; ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava; ZUŠ –

 Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo; ZUŠ, Štefánikova 22, Sobrance; ZUŠ T. Sládkoviča, Nám. 

Hrdinov 10, Šurany; ZUŠ, Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom; ZUŠ, Mieru 229, Jesenské; Spojená škola, 

Mierová 134, Svit; ZUŠ, Sídlisko 341/1, Jaslovské Bohunice; ZUŠ – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo; 

ZUŠ, Školská 694, Kúty; ZUŠ, Školská 11, Tlmače 
2  Súkromná ZUŠ (ďalej SZUŠ), Strečnianska 20, Bratislava; SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava; SZUŠ, Pionierska 33, Čaňa; 

SZUŠ, Školská 386, Dubnica nad Váhom; SZUŠ JÁNOŠ, Mostová 4, Ružomberok; SZUŠ, Hlavná 44/76, Liptovská 

Štiavnica; SZUŠ, Piaristická 2, Nitra; SZUŠ, Jozefa Dömeho, Dolný Ohaj 583 
3  ZUŠ, Štefánikova 27, Ivanka pri Dunaji; ZUŠ, Školská 1697, Močenok; ZUŠ, Čsl. Armády 1207, Gbely; ZUŠ  T. Sládkoviča, 

Nám. Hrdinov 10, Šurany; ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec 
4  SZUŠ Elba, Smetanova 2, Prešov; SZUŠ, Macharova 1, Bratislava; SZUŠ, Ružová dolina 29, Bratislava; 

SZUŠ, Hubošovce 56 
5  Cirkevná ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156   
6  ZUŠ, Hálkova 56, Bratislava 
7  SZUŠ, Macharova 1, Bratislava; ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava 
8  SZUŠ, Hubošovce  56  
9  Nedá sa hodnotiť – posudzuje sa v súvislosti s aktuálnymi zmenami vzniknutými v kontrolovanom subjekte. 
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a multimediálnej tvorby; zrušenie elokovaného pracoviska (EP); nezaradenie EP do Siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky). 
 

Nedostatky zistené pri inšpekciách  
Uplatnené opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi a uložené ŠŠI sa týkali 

nedostatkov v/vo: 

 ŠkVP (v štruktúre, v nevypracovaní učebných plánov (UP), učebných osnov (UO) 

najmenej v rozsahu vzdelávacích štandardov; v nevypracovaní alebo v neaktualizovaní 

 poznámok k  UP v zriadených odboroch; v neaktuálnom personálnom zabezpečení; 

v nespracovaní spôsobu a podmienok ukončovania vzdelávania v zriadených 

odboroch) 

 dodržaní maximálneho počtu žiakov pri skupinovom vyučovaní, spájaní predmetov 

a ročníkov do spoločných skupín, dodržaní časovej dotácie hodín niektorých 

predmetov podľa RUP v zriadených odboroch 

 vypracovaní ročného plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  

 plnení kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ 

ZUŠ riaditeľom školy; vykonaní 1. atestácie a absolvovaní funkčného vzdelávania 

riaditeľmi škôl; v plnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných 

požiadaviek na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ pedagogickými zamestnancami 

niektorých zriadených odborov; v zabezpečení vyššej odbornosti vyučovania 

vhodným prerozdelením úväzkov 

 plnení Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktorý 

schválilo MŠVVaŠ SR dňa 15. júna 2015 – 6346/29045:3-10AO pre ZUŠ 

s účinnosťou od 01. septembra 2015 v zriadených odboroch – hudobnom, tanečnom, 

výtvarnom a literárno-dramatickom – vrátane EP 

 zriadení odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby bez súhlasu MŠVVaŠ SR  

 

Upozornenia 

 Zriaďovatelia 6 subjektov boli Štátnou školskou inšpekciou upozornení na porušovanie 

všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisov, ktorých riešenie patrilo do ich 

pôsobnosti. Upozornenia sa týkali nedostatkov v oblasti neabsolvovania študijného programu 

alebo vzdelávacieho programu riaditeľkou školy v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania pre základnú umeleckú školu a zároveň 

nespĺňania požiadaviek na vykonávanie príslušnej kariérovej pozície vedúceho 

pedagogického zamestnanca, nevydania dodatku k zriaďovacej listine o zmene sídla školy, 

prevádzkovania elokovaného pracoviska bez predchádzajúceho zaradenia do Siete škôl 

a školských zariadení v SR, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickými 

zamestnancami bez potrebnej kvalifikácie a nedodržania materiálno-technického a 

priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Zriaďovatelia upozornenie 

Štátnej školskej inšpekcie akceptovali., zosúladili súčasný stav v ZUŠ s platnými právnymi 

predpismi, o čom niektorí zaslali aj písomnú informáciu. 

 

 

 

Závery  

 Splnením 88,89 % uložených opatrení ŠŠI a 90,32 % prijatých opatrení zo strany 

kontrolovaných subjektov, ktoré sa týkali aktualizácie UP (výber UP pre zriadené odbory, 

zaradenie povinných predmetov v hudobnom odbore (HO), vypracovaním poznámok 

o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania (tvorba skupín, počet žiakov 

v skupinách, dĺžka vyučovacích hodín) a doplnením UO pre premety v HO, LDO a VO 



 3 

niektoré školy zlepšili kvalitu spracovania ŠkVP ako predpoklad poskytovania štátom 

garantovaného rozsahu vzdelávania v zavedených odboroch, zameraniach a stupňoch štúdia. 

  

 Zlepšenie nastalo aj v oblasti personálnych podmienok prerozdelením úväzkov, znížením 

počtu oddelení a prijatím pedagógov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky, čím sa zabezpečila vyššia odbornosť vyučovania vo všetkých 

umeleckých odboroch. Vykonaním 1. atestácie, prihlásením sa na funkčné vzdelávanie a jeho 

absolvovaním riaditeľmi škôl, taktiež odstúpením zriaďovateľa z funkcie riaditeľa školy 

sa vytvorili predpoklady na zabezpečenie odborného pedagogického riadenia škôl. 

Pri zaraďovaní žiakov do skupín bol dodržaný právny predpis o maximálnom počte žiakov 

i pri ich spájaní na skupinové vyučovanie. Doplnením chýbajúceho vybavenia a zriadením 

odborných učební boli na hlavných i EP vytvorené adekvátne materiálno-technické 

a priestorové podmienky pre teoretické i praktické vyučovanie.  

 Nesplnenie 8,57 % opatrení súvisiacich s nevypracovaním UO najmenej v rozsahu 

vzdelávacích štandardov pre predmety a nedodržaním týždennej časovej dotácie v zriadených 

študijných zameraniach v HO, nezaradením povinných predmetov podľa RUP 

do vyučovacieho procesu, nezabezpečením odbornosti vyučovania ako aj neplnením 

normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v niektorých ZUŠ, vrátane 

EP nepriaznivo ovplyvnilo kvalitu výchovy a vzdelávania.  

  

Odporúčania a podnety 

Riaditeľom škôl 

 zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom materiálno-technické a priestorové 

podmienky v súlade so schváleným Normatívom materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia pre ZUŠ v zriadených odboroch vrátane elokovaných 

pracovísk 

 zabezpečiť odbornosť vyučovania v zriadených odboroch 

Zriaďovateľom 

 zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania v ZUŠ zaistením základného 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v súlade s normatívom vrátane 

elokovaných pracovísk 

 menovať do funkcie vedúcich pedagogických zamestnancov spĺňajúcich zákonom 

stanovené požiadavky na výkon riadiacej funkcie  

 vyvodiť personálne dôsledky u riaditeľov škôl, ktorí neabsolvovali funkčné alebo 

funkčné inovačné vzdelávanie v zákonom stanovenej lehote  

Metodicko-pedagogickému centru 

 naďalej realizovať vzdelávacie aktivity kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZUŠ 

zamerané na tvorbu ŠkVP a na tvorbu učebných osnov 

 

 

 

 


