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Správa 

o kontrole podmienok vyučovania v konzervatóriu   
 

Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav vedenia pedagogickej dokumentácie, 
dodržania termínu konania overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v súlade 
s vyhláškou MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení 
neskorších predpisov (ďalej vyhlášky) a vybavenia škôl hudobnými nástrojmi.  

Inšpekcie sa vykonali v 11 konzervatóriách (100 % z celkového počtu konzervatórií), 
z toho v 5 štátnych, v 5 súkromných, v 1 cirkevnom konzervatóriu a 1 inšpekcia sa 
uskutočnila v štátnej strednej umeleckej škole.  
 Úloha sa plnila na podnet Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ SR).  
 
Kontrola vedenia pedagogickej dokumentácie  
 Štátne konzervatóriá dodržiavali v 1. a v 2. ročníku zriadených študijných odborov učebné 
plány (platné od roku 2006) bez zistených nedostatkov. V 3. – 6. ročníku vyučovali podľa 
učebných plánov (platných od roku 1990) s úpravami vykonanými postupne, v súlade 
s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre jednotlivé školské roky, pričom dve školy 
nedodržali celkové počty stanovených týždenných vyučovacích hodín.  
 Neštátne konzervatóriá vyučovali podľa schválených učebných plánov, až na dve školy, 
ktoré vykonali nepovolené zmeny. V súkromnom konzervatóriu v Nitrianskom kraji bolo 
zistené  výrazné prekročenie povoleného rozsahu úprav a zmien v uplatňovaných učebných 
plánoch vo všetkých študijných odboroch a zameraniach v dennej forme štúdia i v štúdiu 
popri zamestnaní.  
 Nepovolené úpravy v učebných plánoch študijných odborov schválených 
na experimentálne overovanie vykonala aj  stredná umelecká škola, ktorá zároveň pri výučbe 
ďalšieho zriadeného študijného odboru uplatňovala učebný plán bez schvaľovacej doložky 
MŠ SR.  
 Popri osemročnej dennej forme štúdia sa odbor tanec vyučoval s dĺžkou štúdia päť rokov 
podľa pedagogických dokumentov schválených MŠ SR na experimentálne overovanie 
vo všetkých zriadených ročníkoch 2 súkromných a 2 štátnych konzervatórií.  
 Kontrolovaná pedagogická dokumentácia bola vedená na predpísaných tlačivách, okrem 
protokolov o komisionálnych skúškach v 2 štátnych školách a v 1 štátnom konzervatóriu 
používali pre skupinu žiakov v ročníku triednu knihu určenú pre skupinové vyučovanie 
v základných umeleckých školách. Vo väčšine škôl sa vo vedení pedagogickej dokumentácie 
nevyskytli závažné nedostatky.  
  
Dodržanie termínu konania overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu 

V štátnych školách, s výnimkou 1 konzervatória v Žilinskom kraji, boli termíny konania 
prijímacích skúšok na študijné odbory vyžadujúce overenie talentu dodržané. Talent žiakov 
overovali na základe jednoznačne stanovených kritérií. V rozpore s vyhláškou 
1 konzervatórium z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov organizovalo 
prijímacie skúšky v ďalšom termíne. 
 
Vybavenie škôl hudobnými nástrojmi  
 Na základe zistení vo všetkých neštátnych konzervatóriách je vybavenosť hudobnými 
nástrojmi vo vzťahu k počtu žiakov dostatočná. V 3 štátnych konzervatóriách (Bratislava, 
Žilina, Košice) je vybavenosť hudobnými nástrojmi nevyhovujúca a nedostatočná. Hudobné 
nástroje sa používajú po prekročení doby životnosti, veľa z nich je zastaraných, 
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neopraviteľných, nekompletných, niektoré chýbajú úplne. V ďalších štátnych školách 
(2 konzervatóriách a strednej umeleckej škole) je celkový stav hudobných nástrojov 
vo vzťahu k obsahu výučby a k počtu žiakov vyhovujúci a dostatočný. 
 
Iné zistenia 

Študijné odbory uvedené v zriaďovacích listinách boli v súlade s aktuálnou sieťou škôl 
a školských zariadení MŠ SR. V 3 školách (štátnej, cirkevnej i súkromnej) sa v zriaďovacích 
listinách vyskytli formálne nedostatky. Zamerania študijných odborov nezaradené do siete 
vyučovali 4 konzervatóriá - Súkromné konzervatórium v Nitrianskom kraji v pomaturitnom 
štúdiu (PMŠ) v študijnom odbore hudba zameranie hra na organe, štátne konzervatórium 
v Banskobystrickom kraji v PMŠ zameranie hra na akordeóne, štátne konzervatórium 
v Žilinskom kraji v súvislom dennom a v PMŠ vyučovalo zameranie hra na saxofóne 
(zameranie nie je uvedené v sústave študijných odborov vyhlášky o stredných školách) a 
v súkromnom konzervatóriu v Bratislavskom kraji v študijnom odbore hudobno-dramatické 
umenie nemali uvedené v sieti zameranie muzikál.  

V Strednej umeleckej škole v Košiciach v súlade s projektom Experimentálna verifikácia 
efektívnosti kurikula rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách (projekt 
experimentálneho overovania schválený MŠ SR dňa 14. 04. 2003 pod č. 1999/2003-44 SR 
škola realizuje od 01. 09. 2003) boli do platných pedagogických dokumentov študijných 
odborov hudobno-dramatické umenie a dizajn a tvarovanie dreva zaradené vyučovacie 
predmety rómsky jazyk a literatúra a rómske reálie ako povinné aj pre žiakov nerómskeho 
pôvodu. Povinné konanie maturitnej skúšky (externej a internej časti) z predmetu rómsky 
jazyk a literatúra nie je zahrnuté do obsahu realizovaného projektu. V rozpore s platnou 
legislatívou o ukončovaní štúdia všetci žiaci školy konajú maturitnú skúšku z piatich 
predmetov. V učebných plánoch uvedených študijných odborov schválených 
na experimentálne overovanie riaditeľ školy vykonal nepovolené úpravy odôvodnené 
špecifickými materiálno-technickými a personálnymi podmienkami školy a schopnosťami 
žiackeho kolektívu.  

Študijný odbor tanec sa vyučuje aj v školách, ktoré nie sú internátne a neposkytujú 
celodennú starostlivosť. 
 
Záver 
 Štátne konzervatóriá dodržiavali učebné plány (platné od roku 2006) bez zistených 
nedostatkov, pri uplatňovaní učebných plánov (platných od roku 1990) nedodržalo celkové 
počty stanovených týždenných vyučovacích hodín 18 % škôl. Neštátne konzervatóriá 
vyučovali podľa schválených učebných plánov, v ktorých vykonali dve školy zmeny 
v rozpore s legislatívou a v jednej škole bol výrazne prekročený povolený rozsah úprav 
a zmien v uplatňovaných učebných plánoch vo všetkých študijných odboroch a zameraniach 
v dennej forme štúdia i v štúdiu popri zamestnaní. Nepovolené úpravy v učebných plánoch 
študijných odborov schválených na experimentálne overovanie boli zistené v strednej 
umeleckej škole, ktorá zároveň pri výučbe ďalšieho zriadeného študijného odboru uplatňovala 
učebný plán bez schvaľovacej doložky MŠ SR.  
 Kontrolovaná pedagogická dokumentácia, s výnimkou troch škôl, bola vedená 
na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.  
 V jednej štátnej škole nebol dodržaný termín konania prijímacích skúšok na študijné 
odbory vyžadujúce overenie talentu. Neštátne školy organizovali prijímacie skúšky prevažne 
v rovnakom termíne ako štátne, talent žiakov overovali na základe jednoznačne stanovených 
kritérií.  
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 Vybavenosť hudobnými nástrojmi vo vzťahu k počtu žiakov je v štátnych školách 
nedostatočná, vo všetkých neštátnych dostatočná.  
 Zriadené študijné odbory mali kontrolované subjekty zaradené v aktuálnej sieti škôl 
a školských zariadení MŠ SR, zamerania študijných odborov nezaradené do siete vyučovalo 
36 % konzervatórií. Popri dennej forme štúdia organizovali školy aj rozširujúce a mimoriadne 
štúdium, v štúdiu popri zamestnaní uplatňovali večernú a diaľkovú formu.  
 
Odporúčania pre zriaďovateľov škôl 
• pri vykonaní úprav učebných plánov v neštátnych školách v rozsahu vyššom ako 10 %, 

alebo pri vykonaní iných zmien nad povolený rámec schválených učebných plánov využiť 
možnosť uplatnenia ustanovenia § 29 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (vyučovanie podľa učebných plánov vydaných zriaďovateľom 
po dohode s ministerstvom),  

• aktualizovať zriaďovacie listiny (dodatky k zriaďovacím listinám) v súlade so zmenenými 
údajmi.  

 
Odporúčania pre ŠIOV 
• vypracovať pedagogické dokumenty pre zameranie 09 hra na ľudových hudobných 

nástrojoch študijného odboru 8229 6, 7 hudba. 
 
Odporúčania pre MŠ SR 
• vypracovať normatívy vybavenosti hudobnými nástrojmi pre vyučovanie odborných 

predmetov v jednotlivých študijných odboroch v konzervatóriách,  
• prehodnotiť účelnosť pedagogickej dokumentácie uplatňovanej v konzervatóriách, 

predtlač predmetov v schválených tlačivách pre konzervatóriá (triedne knihy, triedne 
výkazy, vysvedčenia), resp. vydať usmernenie pre ich používanie. 

 
 


