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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 10 Žilina 

Číslo: 5007/2021-2022 
 

 
SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 
vykonanej dňa 04. 03. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromné centrum voľného času, M. R. Štefánika 1010/25, Martin 

Zriaďovateľ Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin 

 
 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Jana Mihálová, riaditeľka školského zariadenia 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5007/2021-2022 zo dňa 07. 09. 2021 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Adriána Kovalčíková,  
školská inšpektorka - ŠIC Žilina 

........................................................ 

  

PaedDr. Mária Geschwandtnerová,  
školská inšpektorka - ŠIC Žilina 

........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v centre voľného času. 

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

Kontrolovaný subjekt 

Súkromné centrum voľného času, Vajanského námestie 2, Martin 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia č. 55005/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 11. 2019, 08. 11. 2019 a 11. 11. 2019 

 
Od 01. 09. 2020 bola vykonaná zmena v zriaďovacej listine v časti adresa z Vajanského 
námestie 2, Martin, na novú adresu M. R. Štefánika 1010/25, Martin. 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Adriána Kovalčíková, Mgr. Juraj Jonák  
 

Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky týkajúce 
sa neprerokovania školského poriadku v rade školského zariadenia (ŠZ); neposkytnutia 
informácie o umožnení žiakov zúčastňovať sa na súťažiach so súhlasom riaditeľa ŠZ; 
neoboznámenia detí/žiakov a iných osôb so školským poriadkom a neinformovania 
o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Venovať zvýšenú pozornosť vedeniu pedagogickej dokumentácie (záznamom 
o vykonávanej činnosti, záznamom o prítomnosti/neprítomnosti členov v triednych 
knihách) 
Kontrolou záznamov triednych kníh záujmových útvarov (ZÚ) bolo zistené, 
že evidencia činnosti ZÚ bola vedená v súlade s výchovným programom, plánom 
výchovno-vzdelávacej činnosti a účasť/neúčasť členov ZÚ bola evidovaná pravidelne. 

Odporúčanie bolo akceptované. 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Neprerokovanie školského poriadku v rade ŠZ. 
Zápisnica zo zasadnutia rady ŠZ predložená riaditeľkou súkromného centra voľného 
času (SCVČ) deklarovala, že školský poriadok bol s členmi rady ŠZ prerokovaný dňa 
12. 09. 2021. 

Opatrenie bolo splnené. 

2. Neposkytnutie informácie o umožnení žiakov zúčastňovať sa na súťažiach 
so súhlasom riaditeľa ŠZ v školskom poriadku. 
Predložený školský poriadok vo svojom obsahu, v časti “Účasť na súťažiach“ v bode 
1. obsahoval informáciu o možnosti účasti členov SCVČ na súťažiach a jednorazových 
podujatiach so súhlasom riaditeľa SCVČ. 

Opatrenie bolo splnené.  

3. Neoboznámene zamestnancov so školským poriadkom.  
Z analýzy predloženej zápisnice pedagogickej rady konanej dňa 20. 09. 2021 vyplynulo, 
že riaditeľka ŠZ oboznámila zamestnancov SCVČ so školským poriadkom.  

Opatrenie bolo splnené.  
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4. Neoboznámenie detí a žiakov so školským poriadkom a neinformovanie zákonných 
zástupcov detí a žiakov o vydaní a obsahu školského poriadku ŠZ. 
Predložené triedne knihy ZÚ dokladovali, že všetci aktéri vzdelávania boli s obsahom 
školského poriadku platného pre školský rok 2021/2022 v úvodných vyučovacích 
hodinách oboznámení. 
Pre zákonných zástupcov žiakov, detí a iných osôb bol školský poriadok ŠZ verejne 
prístupný v priestoroch ŠZ a na webovej stránke SCVČ.  
Súčasťou predloženej dokumentácie ŠZ bolo písomné vyhlásenie zákonných zástupcov 
žiakov a detí s oboznámením sa s obsahom školského poriadku.  

Opatrenie bolo splnené.  

1.3 INÉ ZISTENIA 

Výchovný program SCVČ M. R. Štefánika 1010/25, Martin, deklaroval realizáciu výchovno-
vzdelávacej činnosti detí a žiakov v 28 ZÚ, ktorých aktivity sa uskutočňovali v pravidelnom 
čase v uzavretých a neuzavretých priestoroch. Z uvedeného počtu ZÚ pracovalo 8 ZÚ1 
v neuzavretých priestoroch (futbalové ihriská, hokejbalové ihriská, futbalové štadióny, umelá 
tráva, exteriér) a 20 ZÚ v uzavretých priestoroch. 
Kontrolou predloženého výchovného plánu pre rok 2021/2022 bolo zistené, že v čase 

vykonávania následnej inšpekcie sa pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť 17 ZÚ2 

realizovala v uzavretých priestoroch, ktoré neboli zaradené do siete škôl a školských zaradení 

ako elokované pracoviská SCVČ. 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala odporúčanie ŠŠI a splnila všetky prijaté opatrenia. 
Akceptáciou odporúčania bol vytvorený predpoklad zvýšenia kvality vedenia pedagogickej 
dokumentácie SCVČ.  
Prekovaním školského poriadku v rade ŠZ, poskytnutím informácie o umožnení žiakom 

zúčastňovať sa na súťažiach so súhlasom riaditeľa ŠZ, oboznámením zamestnancov, žiakov 

a iných osôb so školským poriadkom sa zlepšila informovanosť medzi všetkými aktérmi 

výchovy a zároveň sa vytvoril predpoklad skvalitnenia riadiacej činnosť riaditeľky ŠZ. 

Pretrvávaním vykonávania výchovno-vzdelávacej činnosti ZÚ bez ich predchádzajúceho 
zaradenia do siete škôl a školských zariadení neboli odstránené nedostatky zistené pri školskej 
inšpekcii č. 55005/2019-2020, o ktorých bol zriaďovateľ SCVČ upovedomený ŠŠI dňa 
20. 12. 2019. 
O predmetných zisteniach bude ŠŠI informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na ďalšie využitie v súlade s § 37a ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 

                                                           

1 futbal Dúbrava, futbal KNT, futbal Oravská Jasenica, futbal Podvysoká, futbal Slovenské Pravno, FO Fatran Sučany, hokejbal,športovec 

Bystrička 
2 (akido, basketbal muži, basketbal ženy, nohejbal, športová gymnastika, hádzaná dievčatá, hádzaná chlapci, Immortals Martin, judo, klub 

priateľov skautingu, lyžovanie, rádiový orientačný beh, stolný tenis Bziny, stolný tenis Žilina, strelecký,  spoločenský tanec Aknela, volejbal) 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. výchovný program  SCVČ  

2. školský poriadok  

3. rozvrh týždennej činnosti  
4. triedne knihy  
5. výchovný plán 2021/2022 
6. zápisnica z pedagogickej porady  
7. zápisnica z rady ŠZ 
8. písomné oboznámenie zákonných zástupcov žiakov a detí so školským poriadkom 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka: Mgr. Adriána Kovalčíková 
Dňa: 31. 03. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Adriána Kovalčíková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Ivana Mihálová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 03. 2022 v Martine:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Mihálová      .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Mihálová      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


