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 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Miroslav Tóth, riaditeľ školy 
PaedDr. Ingrid Hvozdovičová, zástupkyňa riaditeľa školy 
PhDr. Ingrid Pokrivňáková, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 8021/2021-2022 zo dňa 13. 01. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Ing. Henrieta Uličná, školská inšpektorka, ŠIC Košice ........................................................ 

Ing. Liana Pírová, školská inšpektorka, ŠIC Košice ........................................................ 

Mgr. Milan Kuzma, odborník z praxe  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Oprávnenie strednej odbornej školy používať označenie podniková škola 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom 
slovenským. Proces výchovy a vzdelávania bol realizovaný v 3 študijných odboroch (ŠO) –  
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 2840 M biotechnológia 
a farmakológia a 3667 K technik vodár vodohospodár. V pomaturitnom špecializačnom štúdiu 
sa vzdelávanie uskutočňovalo v 2 ŠO – 7649 N učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo a 7518 Q špeciálna pedagogika. V školskom roku 2021/2022 mala škola 
v dennej forme vzdelávania zriadených 16 tried, v každom ročníku štúdia po 4 triedy. 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
Kontrolovaná škola je od 1. septembra 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby 

– súkromnej vzdelávacej spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., ktorej hlavným 
zámerom je zavádzanie systému duálneho vzdelávania (SDV) do vyučovacieho procesu 
s dôrazom na regionálne špecifiká. MŠVVaŠ SR dňa 15. novembra 2019 rozhodlo1 o oprávnení 
kontrolovaného subjektu používať popri svojom názve označenie podniková škola.  

                                                           

1 2019/5419:28-A1030; 
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V školskom roku 2021/2022 škola poskytovala vzdelávanie v dennej forme vzdelávania 
326 žiakom v 4 triedach v každom ročníku štúdia (po 2 triedy ŠO učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo a po 1 triede v ŠO biotechnológia a farmakológia a v ŠO technik vodár 
vodohospodár). 

V dennej forme vzdelávania bolo evidovaných 84 žiakov 1. ročníka, z toho 47 (55,95%) 
žiakov ŠO učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo bolo zapojených v SDV 
a uzatvorilo so zamestnávateľom (Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. ) učebnú zmluvu. 
Uzatvorením uvedeného počtu učebných zmlúv škola dodržala aktuálne platný právny predpis 
upravujúci podmienku dodržania minimálneho počtu (50 %) uzatvorených učebných zmlúv 
z celkového počtu žiakov 1. ročníka. Žiaci 1. ročníka ostatných odborov sa do SDV nezapojili. 

Učebné zmluvy žiakov 1. ročníka boli uzatvorené v zákonom stanovenom termíne, 
obsahovali predpísané náležitosti a boli vyhotovené v písomnej podobe. Ich súčasťou boli 
údaje o zmluvných stranách, zabezpečení organizácie praktického vyučovania, hmotného 
a finančného zabezpečenia žiaka, spôsobu hodnotenia a klasifikácie ako aj náležitosti súvisiace 
s ukončením zmluvného vzťahu.  

K vypovedaniu alebo ukončeniu učebnej zmluvy žiaka 1. ročníka niektorou zo zmluvných 
strán k dátumu konania inšpekcie nedošlo. 

Pri posudzovaní plnenia podmienky týkajúcej sa počtu uzatvorených zmlúv o budúcej 
pracovnej zmluve bolo zistené, že v školskom roku 2021/2022 malo uzatvorenú túto zmluvu 
230 žiakov, čo predstavovalo 70,55 % z celkového počtu žiakov, čím bola dodržaná aktuálne 
platná podmienka (50 %) na posúdenie počtu žiakov v súvislosti so splnením požiadaviek 
na používanie označenia podniková škola.  

Kontrolou zmlúv uzatvorených v školskom roku 2019/2020 (týkajúcich sa žiakov 
3. a 4. ročníka) bolo zistené, že škola postupovala v zmysle Prechodných ustanovení k úpravám 
účinným od 1. septembra 2018. K tomuto termínu malo zmluvu o budúcej pracovnej zmluve 
uzatvorenú 102 žiakov (25,12 %) z celkového počtu 406 žiakov školy, čím bolo zohľadnené 
v danom čase platné kritérium pre získanie oprávnenia školy používať označenie podniková 
škola. Na kontrolu predložené zmluvy o budúcej pracovnej zmluve zahŕňali stanovené 
náležitosti, boli vyhotovené v písomnej forme a v predpísanom termíne. Obsahovali základné 
údaje o zmluvných stranách, podmienky týkajúce sa druhu a miesta výkonu práce, mzdové 
podmienky ako aj náležitosti súvisiace s dobou zotrvania v pracovnom pomere, možnosťou 
odmietnutia uzatvorenia pracovného pomeru vrátane pravidiel klasifikácie a hodnotenia žiaka 
počas štúdia.  

Analýzou predloženej súvisiacej dokumentácie bolo preukázané a rozhovormi s vedúcimi 
pedagogickými zamestnancami školy potvrdené, že kontrolovaná škola bola v zmysle platnej 
legislatívy zriadená právnickou osobou, v každom ročníku mala najmenej 2 triedy denného 
štúdia a v procese uzatvárania učebných zmlúv a zmlúv o budúcej pracovnej zmluve dodržala 
aktuálne kritériá na posúdenie počtu žiakov i kritériá platné pre obdobie od 01. 09. 2018 
do 31. 08. 2020. Z uvedených skutočností vyplynulo, že škola k termínu konania inšpekcie 
zabezpečila plnenie jednotlivých požiadaviek pre oprávnené používanie označenia podniková 
škola v súlade s platnými právnymi predpismi. 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Žiadne. 
 

2  ZÁVERY 

Škola spĺňa podmienky na používanie označenia podniková škola popri svojom názve. 
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Menné zoznamy žiakov podľa jednotlivých tried  
2. Učebné zmluvy žiakov 1. ročníka 
3. Zmluvy o budúcej pracovnej zmluve žiakov školy 
4. Zriaďovacia listina školy 
5. Žiadosť o pridelenie oprávnenia používať označenie podniková škola 
6. Rozhodnutie o oprávnení používať popri svojom názve označenie podniková škola 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Henrieta Uličná  
Dňa: 24. 01. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
Ing. Henrieta Uličná 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Miroslav Tóth 

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

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice 
 
 
 
Ing. Henrieta Uličná      ...................................................... 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Miroslav Tóth      .......................................................  

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. Miroslav Tóth, riaditeľ školy   . ...................................................... 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Henrieta Uličná, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


