
ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
úsek inšpekčnej činnosti 

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4  

Správa o kontrole prijímania uchádzačov na pomaturitné štúdium a kontrole organizácie 
pomaturitného štúdia v strednej odbornej škole a v združenej strednej škole 

 
 Tematické inšpekcie s cieľom skontrolovať dodržiavanie vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z. z. 
o prijímaní na štúdium na stredné školy v znení neskorších predpisov pri prijímaní na pomaturitné 
štúdium a dodržiavanie vyhlášky MŠM a Š SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení 
neskorších predpisov v organizácii štúdia v študijnom odbore 6352 6 obchod a podnikanie boli 
zaradené na podnet MŠ SR do plánu inšpekčnej činnosti ŠŠI. Inšpekcie boli naplánované v 2 SOŠ 
v 2 krajoch (Bratislavský, Žilinský) a 4 ZSŠ v 4 krajoch (Bratislavský, Žilinský, Trnavský 
a Banskobystrický), ktoré majú uvedený odbor zaradený do siete. Študijný odbor sa aktívne 
vyučoval len v 2 školách (1 SOŠ a 1 ZSŠ) v Bratislavskom kraji, v ostatných školách nemali 
zriadený žiadny ročník uvedeného študijného odboru. Obidve kontrolované školy sú štátne, 
s vyučovacím jazykom slovenským. 
 Školy mali vydané zriaďovacie listiny, v súlade s nimi vyučovali študijný odbor 6352 6 obchod 
a podnikanie. Uvedený študijný odbor je zaradený v sústave študijných odborov bez zamerania. 
ZSŠ mala zriadenú 1 triedu 2. ročníka a SOŠ mala zriadené 2 triedy (jednu v 1. ročníku a jednu 
v 2. ročníku).  
 V obidvoch kontrolovaných školách bolo pomaturitné štúdium organizované ako kvalifikačné, 
malo dennú formu s dĺžkou štúdia dva roky. 
  Študijný odbor sa vyučoval bez zamerania, v súlade s vyhláškou o stredných školách. V SOŠ 
boli zistené nedostatky vo vedení triednych kníh a katalógov (v rubrike zameranie študijného 
odboru bolo slovne bez číselného kódu uvedené - blok obchod alebo blok cestovný ruch). 
 V ZSŠ nemali zriadený 1. ročník, preto sa prijímacie konanie kontrolovalo len v SOŠ. 
Zriaďovateľ školy povolil otvoriť v 1. ročníku jednu triedu s počtom žiakov 30. Riaditeľ školy včas 
určil a zverejnil kritériá prijímacieho konania a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Všetci 
uchádzači boli prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.  
 Stav žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2007 bol 24, z toho 23 prijatých v prijímacom konaní 
a 1 žiačka pokračuje v štúdiu po jeho prerušení. 
 
 
 
Závery 
 V obidvoch kontrolovaných školách bolo zriadené denné dvojročné pomaturitné štúdium 
študijného odboru 6352 6 obchod a podnikanie. Uvedený študijný odbor sa vyučoval bez 
zamerania, v zmysle vyhlášky o stredných školách. 
 Prijímacie konanie na pomaturitné štúdium sa kontrolovalo v SOŠ a bolo v súlade s vyhláškou 
o prijímaní na štúdium na stredné školy. 
 V SOŠ sa zistili nedostatky vo vedení triednych kníh a katalógov. Štátna školská inšpekcia 
uložila riaditeľovi školy prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
 
 


