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Správa 

o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  
v zariadeniach náhradnej výchovy v SR v školskom roku 2007/2008 

 
 

Následné inšpekcie sa vykonali v 2 zariadeniach náhradnej výchovy (ZNV) – 
v reedukačnom domove pre deti a mládež a v reedukačnom domove pre mládež v Trnavskom 
kraji. Obidve zariadenia boli štátne, s vyučovacím jazykom slovenským. Stav a úroveň 
odstránenia zistených nedostatkov sa kontroloval po informatívnej inšpekcii.  
 V kontrolovaných subjektoch sa celkovo uplatnilo 5 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov, všetky boli prijaté riaditeľmi zariadení (100 %). Prehľad akceptácie/splnenia 
uplatnených opatrení riaditeľmi kontrolovaných subjektov je uvedený v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1 
Prehľad uplatnených opatrení v zariadeniach náhradnej výchovy v SR v školskom roku 2007/2008 

spolu   5 

z toho odporúčania  upozornenia  
opatrenia prijaté 
kontrolovaným 

subjektom   

opatrenia uložené 
školskou 

inšpekciou   
záväzný pokyn 

počet   0                0  5                0                0    
akceptované % splnené % splnené % splnené % splnené % 

z toho  
0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 

 
 Nedostatky zistené pri informatívnych inšpekciách sa dotýkali pobytu v ochrannej 
miestnosti: 
• nezabezpečenia predpísaného vybavenia ochrannej miestnosti (WC a zdroja pitnej vody) 
• ochrany zdravia detí počas pobytu v ochrannej miestnosti (WC – nádrž na vodu 

so šnúrkou, nezabezpečené elektrické zásuvky) 
• dĺžky pobytu v ochrannej miestnosti (prekračovanie stanovených maximálne 72 hodín)   
• pobytu na čerstvom vzduchu (nerealizovanie) 
 

Riaditelia školských zariadení prijali 5 opatrení. Prijaté opatrenia boli adekvátne 
zisteným nedostatkom a objektívnym podmienkam. Ich splnenie viedlo k skvalitneniu 
podmienok a k humanizácii pobytu detí v ochranných miestnostiach, odstránilo sa 
nebezpečenstvo ohrozujúce zdravie a život detí. Napravili sa nedostatky v povinnom 
vybavení ochranných miestností, pôvodné WC sa prebudovalo na WC kombi, elektrické 
zásuvky sa úplne odstránili. Dobudovala sa nová ochranná miestnosť s WC a jednoduchým 
zdrojom pitnej vody. Jedno zariadenie, ktoré nedostalo od zriaďovateľa požadované finančné 
prostriedky na dokončenie novej ochrannej miestnosti, sa rozhodlo doterajšiu ochrannú 
miestnosť nepoužívať. Dodržiaval sa pobyt dieťaťa na čerstvom vzduchu najmenej 1 hodinu 
a neprekračovala sa 72 hodinová hranica pobytu v ochrannej miestnosti, v odôvodnených 
prípadoch sa dĺžka pobytu skracovala.  

Všetky prijaté opatrenia boli splnené (100 %), 1 formálne z dôvodu nepridelenia 
finančných prostriedkov na dobudovanie potrebných priestorov. 

 
 


