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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Oprávnenie strednej odbornej školy používať označenie podniková škola 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola súkromná stredná odborná škola polytechnická s vyučovacím 
jazykom slovenským. Zriaďovateľ Deutch-Slowakische Akademien a. s. získal oprávnenie 
používať popri svojom názve označenie podniková škola rozhodnutím Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu číslo 2020/13288:2-A2220 zo dňa 30. 06. 2020. 
Škola v dennej forme štúdia mala 8 študijných odborov (ďalej ŠO), z nich  5 štvorročného 
(2411 K mechanik nastavovač, 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov, 
2495 K autotronik, 2679 K mechanik – mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik) a tri 
2 ročného nadstavbového štúdia (2675 L elektrotechnika, 2414 L strojárstvo, 6476 L 
technicko–ekonomický pracovník) a  3 učebné odbory (ďalej UO) 2433 H obrábač kovov, 
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, 6475 H technicko-administratívny 
pracovník. Škola mala spolu 18 tried, z toho v prvom, druhom a treťom ročníku 
po 5, vo štvrtom 3 triedy, vrátane  2 tried nadstavbového štúdia (po jednej v 1. a 2. ročníku). 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
V školskom roku 2021/2022 ku dňu inšpekcie mala škola v dennej forme vzdelávania 
427 žiakov, z nich 224 malo uzatvorenú so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej 
zmluve, čo predstavovalo 52,46 %.  
Kontrolou zmlúv o budúcej pracovnej zmluve žiakov 3. a 4. ročníka uzatvorených v školskom 
roku 2019/2020 bolo zistené, že zo 120 žiakov 3. ročníka malo zmluvu o budúcej pracovnej 
zmluve so zamestnávateľom uzatvorenú 73 žiakov (60,83 %) a všetci 74 žiaci 4. ročníka 
(100 %). Škola splnila kritérium oprávnenosti získania používať označenie podniková škola. 
Predložené zmluvy o budúcej pracovnej zmluve boli vyhotovené v písomnej forme 
a obsahovali všetky náležitosti podľa zákona.  
V školskom roku 2021/2022 v 1. ročníku škola vzdelávala 105 žiakov, z nich malo uzatvorenú 
učebnú zmluvu 54 žiakov (51,43 %) študijných odborov 2426 K programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení, 2697 K mechanik elektrotechnik, 2679 K mechanik – 
mechatronik, 2495 K autotronik a učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – 
silnoprúdová technika. Žiaci ostatných študijných a učebných odborov neboli zapojení 
do systému duálneho vzdelávania. Podmienka na používanie označenia podniková škola bola 
splnená. Kontrolované učebné zmluvy boli vyhotovené v písomnej forme so všetkými 
náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona.  
Ku dňu inšpekcie zamestnávateľ Muehlbauer Technologies s. r. o. ukončil učebnú zmluvu 
s jedným žiakom z dôvodu jeho prestupu do školy, s ktorou nemá zamestnávateľ uzatvorenú 
zmluvu o duálnom vzdelávaní. 
 

2  ZÁVERY 

Škola splnila všetky požiadavky určené právnym predpisom na používanie označenia 
podniková škola vo svojom názve. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Žiadosť o pridelenie oprávnenia používať označenie podniková škola  
2. Rozhodnutie o oprávnení používať v názve  označenie podniková škola 
3. Menné zoznamy žiakov školy podľa tried 
4. Učebné zmluvy žiakov 1. ročníka 
5. Zmluvy o budúcej pracovnej zmluve žiakov školy 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:  Ing. Ján Goldschmidt 
Dňa: 23. 02. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
Ing. Ján Goldschmidt 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
Ing. Oľga Hodálová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 03. 2022  v Nitre  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt        .....................................................  
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Ing. Oľga Hodálová            ..................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka školy    ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor   .................................................. 

 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
 


