
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 

Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 4033/2021-2022 
 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 15. 02. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Štefánikova, 140, Nitra 

Zriaďovateľ ART PEGAS – občianske združenie, Bratislava 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Viktória Ismail Lacová, riaditeľka školy  

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4033/2021-2022 zo dňa 14. 02. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Helena Augustínová, školská inšpektorka ŠIC Nitra   ................................ 
 
 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Štefánikova, 140, Nitra 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 4019/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 11. 2021 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Helena Augustínová; Mgr. Helena Farkašová DiS. art. odborníčka z praxe 
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce absencie 3 kusov búst/predlôh 

na kreslenie vo výtvarnom a animačného a 3D modelačného softvéru pre každého žiaka 

v multimediálnom ateliéri.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
 

1. Doplniť chýbajúce materiálno-technické vybavenie vo VO – 3 ks busta/predloha 
na kreslenie, animačný a 3D modelačný softvér pre každého žiaka. 

             Do materiálno-technického vybavenia výtvarného ateliéru boli doplnené 3 kusy 
búst/predlôh na kreslenie, z nich jedna vytlačená na 3D tlačiarni PRUSA i3MK3S+, ktorú 
škola zakúpila. V multimediálnom ateliéri bol do 20 notebookov nainštalovaný 
animačný softvér GYMP – 2. 10 a 3D modelačný softvér 3D BUILDER.  

            Opatrenie bolo splnené. 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie. Doplnenie materiálno-technického 
vybavenia vo výtvarnom odbore v súlade s požiadavkami základného materiálno-technického 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole vytváralo 
predpoklady na plnenie učebných osnov a plnohodnotné umelecké vzdelávanie žiakov.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených školskou inšpekciou 
2. Správa o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Helena Augustínová  
Dňa: 15. 02. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Mgr. Helena Augustínová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Viktória Ismail Lacová 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 17. 02. 2022 v Nitre:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
Mgr. Helena Augustínová     ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Viktória Ismail Lacová      ...................................................... 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Viktória Ismail Lacová, riaditeľka školy   ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Helena Augustínová, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  


