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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 
a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola štátna základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení a svoju činnosť 
začala od 01. 09. 1972. V ZUŠ boli zriadené štyri učebné odbory: hudobný odbor (ďalej HO), 
výtvarný odbor (ďalej VO), tanečný odbor (ďalej TO) a literárno-dramatický odbor (ďalej LDO). 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 18 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 17 
interných a 1 externý. Školu navštevovalo 4181 žiakov v 362 skupinách. V štúdiu pre dospelých 
(ďalej ŠPD) škola neevidovala žiadneho žiaka, nebola vytvorená žiadna študijná skupina. ZUŠ 
nemala zriadené elokované pracoviská. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 85,593.  

 

                                                           

1 HO – 195 žiakov, LDO – 32 žiakov, VO – 72 žiakov, TO – 119 žiakov 
2 HO – 13 skupín, LDO – 4 skupiny, VO – 9 skupín, TO – 10 skupín 
3 najviac neodborne odučených hodín bolo v hre na klavír a v hre na keyboard 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
ZUŠ bola umiestnená v priestoroch základnej školy, mala vyčlenené jedno krídlo na dvoch 
poschodiach. Všetky priestory (riaditeľňa, zborovňa, učebne, chodby) boli prispôsobené 
požiadavkám a potrebám umeleckého vzdelávania. Učebne boli priestranné, esteticky 
upravené a vyhovovali nárokom vyučovania v jednotlivých odboroch. Všetky učebne  
pre teoretické vyučovanie v HO a LDO spĺňali požiadavky stanovené Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uvedené v materiáli Základné a odporúčané 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (ďalej normatív). Učebne pre praktické vyučovanie hry 
na hudobných nástrojoch4, spev a kompozíciu vytvárali podmienky na plnohodnotné 
vzdelávanie žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch príslušného študijného zamerania. 
Priestory pre praktické vyučovanie v TO spĺňali požiadavky normatívu. Žiaci mali okrem učební 
k dispozícii šatne, skladovacie priestory na tanečné rekvizity a kostýmové vybavenie. Učitelia 
mohli používať aj sprchovací kút. V dvoch učebniach pre praktické vyučovanie vo VO boli 
vyčlenené priestory pre výtvarný a multimediálny ateliér, modelovňu.   
ZUŠ disponovala okrem štandardného priestorového vybavenia aj nadštandardným učebným 
priestorom pre praktické vyučovanie v HO veľkou koncertnou sálou s  80 miestami na sedenie 
a vo VO grafickou dielňou. V LDO pre potreby vyučovania mali učitelia a žiaci možnosť používať 
koncertnú sálu a javiskové priestory Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši. Škola 
mala k dispozícii aj počítačovú triedu so 6 počítačmi s pripojením  na internet a wifi, ktorú 
mohli žiaci používať  bez obmedzení. 
Účelové priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu prispievalo 
k dosahovaniu dobrých až výborných vzdelávacích výsledkov žiakov, čo sa preukázalo 
umiestneniami v regionálnych, celoštátnych aj medzinárodných súťažiach a kvalitnou 
prípravou žiakov na ďalšie štúdium na stredných umeleckých školách.      
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Materiálno-technické zabezpečenie teoretického vyučovania vo všetkých odboroch spĺňalo  
požiadavky uvedené v normatíve.  
Potreby na materiálno-technické vybavenie učebných priestorov pre praktického vyučovania 
všetkých odborov okrem tanečného boli v súlade s normatívom. V jednej učebni TO nebola 
zabezpečená požadovaná tanečná podlaha (parkety alebo baletizol).  
Kompaktný fotoaparát, videokameru, kamerový statív, skener a farebná tlačiareň boli 
pre  učiteľov prístupné v zabezpečenom priestore školy. V každej učebni bol zapojený 
internet, wifi, počítač alebo notebook. V koncertnej sále bolo pre praktické vyučovanie 
k dispozícii pódium a  klavírne krídlo. 
Disponovanie nadštandardným vybavením učební bolo predpokladom dosahovania vyšších 
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.   
 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ a jeho zástupkyňa spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon riadiacej funkcie. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 17 interných a 1 externý zamestnanec, z nich  25 
nespĺňali kvalifikačné predpoklady. Odbornosť vyučovania bola 85,59 %, neodborne bolo 
                                                           

4 hra na klavír, hra na keyboard, hra na cimbal, hra na husle, hra na akordeón, hra na bicie, hra na gitaru; 
5 externá učiteľka v TO ukončila Strednú ekonomickú školu v Brezne; interná učiteľka v HO získala vzdelanie na 

UMB v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy. 
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odučených 56 hodín týždenne – 53 hodín v HO a 3 hodiny v TO. Škola nerealizovala 
vzdelávanie pre dospelých.  
Za ostatné  dva školské roky si 36 pedagogickí zamestnanci školy zvyšovali odbornosť účasťou 
na vzdelávaní v oblasti tanečného a hudobného umenia, 2 vykonali  prvú atestáciu a 1 druhú 
atestáciu, riaditeľ školy absolvoval funkčné vzdelávanie.    

 
2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala vzdelávanie v 4 odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom.  
Škola splnila priestorové požiadavky stanovené normatívom na základné učebné priestory 
teoretického a praktického vyučovania. Učebne boli priestranné a esteticky upravené. Škola 
disponovala aj dostatkom priestorov na skladovanie učebných pomôcok a inventáru.  
Základné materiálno-technické zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania bolo 
v súlade s normatívom vo všetkých odboroch okrem tanečného. V jednej učebni absentovala 
tanečná podlaha.  
Pozitívom bolo zabezpečenie školy nadštandardným priestorovým a materiálno-technickým 
vybavením. Zriadená bola koncertná sála s koncertným krídlom a stoličkami pre divákov. 
Každá učebňa mala pripojenie na internet a učebne boli vybavené počítačom alebo 
notebookom. 
Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vcelku dobré. Dvaja 
pedagogickí zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 85,59 %.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 12. ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nesplnenie 
kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ u 2 pedagogických 
zamestnancov),   

2. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – nezabezpečenie normatívu materiálno-technického 
a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ktorý schválilo 
MŠVVaŠ v SR dňa 9. februára 2018 pod č. 2018/3131:1 – 10AO pre základné umelecké 
školy (absencia tanečnej podlahy v jednej učebni TO).  
  

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 07. 03. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nesplnenia kvalifikačných 

                                                           

6 Škola tanca  - workshop organizovaný Hontiansko-ipeľským strediskom; Medzinárodný hudobný tábor – 

Balažské Ďarmoty – spev 
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predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 2 pedagogických zamestnancov 
a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi 
splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 07. 07. 2022.  
 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 07. 04. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nezabezpečenia tanečnej podlahy 
v jednej učebni TO.  

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 31. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. Školský vzdelávací program „Život s umením“,  
2. zriaďovacia listina, 
3. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok    
     2019/2020, 
4. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok     
     2020/2021, 
5. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 03. 02. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Art. Marek Mišiak 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 02. 2022  vo Veľkom 
Krtíši: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Art. Marek Mišiak                    ..................................................... 
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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. Art. Marek Mišiak, riaditeľ školy               ...................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                           ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


