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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Oprávnenie strednej odbornej školy používať označenie podniková škola 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
Kontrolovanou školou bola Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia 
s vyučovacím jazykom slovenským. Jej  zriaďovateľom bola Duálna akadémia, z. z. p. o. so 
sídlom J. Jonáša 5, Bratislava. 
Výchovnovzdelávací proces sa vykonával v  6 študijných odboroch - 2413 K mechanik strojov 
a zariadení (1. a 2. ročník), 2411 K mechanik nastavovač (3. a 4. ročník), 2679 K mechanik 
mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik - automobilová technika, 2697 K mechanik 
elektrotechnik – odborný informatik, 2495 K – autotronik a v 1 učebnom odbore 
2487 H autoopravár (1. a 2. ročník). Kontrolovaný subjekt mal  v 1., 2., 4. ročníku denného 
štúdia 4 triedy v každom ročníku a v 3. ročníku denného štúdia bolo 5 tried. 
Školu navštevovalo celkom 344 žiakov, z nich bolo v dennom štúdiu 339,  5 žiakov sa 
vzdelávalo v externom štúdiu. Z celkového počtu žiakov zmluvu o budúcej pracovnej zmluve 
so zamestnávateľom uzavrelo 273 žiakov z 1. – 4. ročníka. V prvom ročníku z celkového 
počtu 92 žiakov učebnú zmluvu podpísalo 71. 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
Kontrolovaný subjekt požiadal dňa 7. 11. 2018 sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 
o získanie oprávnenia na používanie označenia podniková škola. Po predložení požadovanej 
dokumentácie podľa platných predpisov a súhlasného vyjadrenia zriaďovateľa – Duálna 
akadémia, z. z. p. o., ministerstvo školstva rozhodlo o získaní oprávnenia na používanie tohto 
označenia. 
Pri kontrole boli školskej inšpekcii predložené menné zoznamy žiakov jednotlivých tried, 
učebné zmluvy žiakov 1. ročníka a zmluvy o budúcej pracovnej zmluve žiakov školy. Na 
základe fyzickej kontroly bolo zistené, že počet oboch druhov zmlúv uzatvorených medzi 
žiakmi/zákonnými zástupcami žiakov a zamestnávateľom súhlasil s aktuálnym počtom žiakov 
v škole, ktorí zmluvy uzatvorili.  
Škola mala splnenú zákonom stanovenú požiadavku počtu tried v dennej forme štúdia 

v každom ročníku. Učebnú zmluvu v 1. ročníku podpísalo 77,17 % (71) žiakov. Zmluvu 

o budúcej pracovnej zmluve uzatvorilo 63,04 % (58) žiakov 1. ročníka, 75,32 %  (58) žiakov 

2. ročníka, 93,83 % (76) 3. ročníka a 91,01 % (81)  4. ročníka. Ku dňu konania inšpekcie 

nedošlo k vypovedaniu učebných zmlúv žiakmi 1. ročníka. Na základe vykonanej kontroly 

stav plnenia jednotlivých požiadaviek určených zákonom pre oprávnené používanie 

označenia podniková škola bol v kontrolovanej škole splnený. 

 
 
2  ZÁVERY 

V každom ročníku denného štúdia bol splnený zákonom stanovený počet tried. Počet oboch 
druhov zmlúv bol zhodný s aktuálnym počtom žiakov, ktorí zmluvy uzatvorili. So 
zamestnávateľom podpísalo učebnú zmluvu viac ako 50 % žiakov 1. ročníka a počet 
uzavretých zmlúv o budúcej zmluve bol v súlade s  požiadavkami určenými zákonom 
o odbornom vzdelávaní. Škola spĺňala zákonom stanovené podmienky na používanie 
označenia podniková škola popri svojom názve. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Menné zoznamy žiakov tried; 
2. učebné zmluvy žiakov 1. ročníka; 
3. zmluvy o budúcej pracovnej zmluve žiakov školy; 
4. informačný dotazník riaditeľky školy; 
5. žiadosť MŠVVaŠ - oprávnenie školy používať označenie podniková škola; 
6. list Z MŠVVaŠ – získanie oprávnenia na používanie označenia podniková škola; 
7. úplné znenie zriaďovacej listiny školy s prílohami; 
8. osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Marta Jamrišková  
Dňa: 28. 01. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Ing. Marta Jamrišková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Veronika Matysová  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 02. 2022   
Bratislava: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
 
Ing. Marta Jamrišková     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Veronika Matysová     .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Mgr. Veronika Matysová, riaditeľka školy   ....................................................  
 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Marta Jamrišková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


