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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  
Kontrolovaný subjekt bola Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) s vyučovacím jazykom 

slovenským. Do siete škôl bola zaradená od 01. 09. 2007 pod číslom CD-2006-7969/17685-

1:096. 

Výchovno-vzdelávací proces realizovala v štyroch odboroch – hudobný (HO), výtvarný (VO), 

tanečný (TO) a literárno-dramatický (LDO) a zabezpečovalo ho 9 pedagógov. Školu 

navštevovalo 248 žiakov v 26 skupinách a 1 dospelý študent. 

V HO sa vzdelávalo v 7 skupinách 85 žiakov a 1 dospelý študent. Dospelý študent bol zaradený 

do skupiny starších žiakov. 

V TO škola vzdelávala v 13 skupinách 121 žiakov, vo VO v 4 skupinách 32 žiakov a v LDO 

v 1 skupine  10 žiakov.  
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Škola mala zriadených 5 elokovaných pracovísk (EP): Oravský Biely Potok 132 (TO); 

EP Medvedzie 155, Tvrdošín (TO, LDO); EP Malá strana, 76/2 Zábiedovo (TO); EP Podbiel 246 

(TO, VO), EP Školská 166, Tvrdošín. Jedno EP nebolo aktívne1. Nedostatkom bolo, že škola 

realizovala výchovno-vzdelávací proces v 2 EP na inej adrese EP, ako boli zaradené v Sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky2. 

Odbornosť vyučovania v SZUŠ bola 64,89 %. Neodborne bolo odučených 19 hodín v HO, 

47 hodín v TO a 3 hodiny LDO. 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Priestorové zabezpečenie 

SZUŠ sídlila v prenajatých priestoroch mesta na sídlisku Medvedzie 131, Tvrdošín. Priestorové 
zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania bolo kontrolované v kmeňovej škole 
a na 4 elokovaných pracoviskách. 
Pre činnosť HO škola spĺňala požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných 
priestorov teoretického a praktického vyučovania. V sídle školy bola zriadená jedna učebňa 
pre vyučovanie hudobnej náuky; 4 učebne, v ktorých sa uskutočňovala výučba hry na gitaru, 
husle, zobcovú flautu, klavír, keyboard a spev; jedna odborná učebňa (vyučovanie tanečnej 
a džezovej skupiny). Dospelý študent sa vzdelával v sídle SZUŠ. 
Na EP Podbiel 246, sa uskutočňovalo vyučovanie v dvoch učebniach (1 pre hru na husliach, 
1 pre hru na gitare). Učebne spĺňali podmienky pre skupinové aj individuálne vyučovanie 
žiakov. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v TO boli 
splnené na všetkých EP. Učebné priestory (tanečné sály) zodpovedali hygienickým 
požiadavkám, bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov. Na EP Malá strana 76/2, a EP Oravský 
Biely Potok 132, boli aj sklady kostýmov na rôzne tanečné vystúpenia. 
LDO sa realizoval v koncertnej sále so zvýšeným pódiom a v malej tanečnej sále na EP 
Medvedzie 155, Tvrdošín. 
Požiadavky povinného priestorového vybavenia pre VO neboli splnené. Vyučovanie 
prebiehalo v sídle SZUŠ v dvoch učebniach. Vyučovanie na EP Podbiel 246, bolo realizované 
v jednej triede, na chodbe pri triede bol vyčlenený priestor pre materiálno-technické 
zabezpečenie žiakov SZUŠ. Skladové priestory slúžili na uloženie pomôcok a archivovanie 
žiackych prác.  
Na obidvoch pracoviskách absentovali modelovňa, multimediálna miestnosť a odborná 
knižnica so základným materiálno-technickým vybavením. 
Kontrolované učebné priestory vyhovovali hygienickým požiadavkám, bezpečnosti a ochrane 
zdravia.  
Učitelia využívali na výstavy a predstavenia koncertnú sálu na EP Medvedzie 155, Tvrdošín, 
koncertnú sálu Mestského úradu Tvrdošín, tanečnú sálu na EP Podiel 246, sálu pri obecnom 
úrade v Zábiedove a sálu pri obecnom úrade v Oravskom Bielom Potoku. 

                                                           

1 EP Školská 165, Tvrdošín 
2 v Sieti škôl a školských zariadení mala škola zaradené EP Malá strana 68/14, Zábiedovo, pričom vyučovanie 

prebiehalo na adrese Malá strana 76/2, Zábiedovo; škola mala zaradené EP Podbiel 210 a výchovno- vzdelávací 

proces realizovala v priestoroch Základnej školy, Podbiel 246 
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Materiálno-technické zabezpečenie 

Fyzickou kontrolou sa zistilo, že učebne HO využívané na teoretické vyučovanie a odborné 
učebne pre praktické vyučovanie v sídle školy a na EP boli vybavené materiálno-technickým 
zabezpečením v súlade so stanoveným normatívom. Interaktívna tabuľa ako aj odporúčané 
materiálno-technické zabezpečenie boli umiestnené v triede pre vyučovanie hudobnej náuky 
v sídle školy, zároveň v každej učebni pre praktické vyučovanie v sídle školy bol PC s pripojením 
na internet. 
Vybavenie učební na vyučovanie v TO vytváralo predpoklady na optimálne vzdelávanie 
a zodpovedalo požiadavkám normatívu. Na EP Oravský Biely Potok 132, a na EP Malá 
strana 76/2, bol klavír nahradený keyboardom. Vyučujúce mali k dispozícii od zriaďovateľa 
tablet, ktorý obsahoval videokameru. Odborné časopisy, knihy, notový a obrazový materiál, 
zvukové a zvukovo-obrazové nosiče s nahrávkami si vyučujúce zabezpečovali zo sídla SZUŠ. 
Kostýmové vybavenie žiakom pre verejné vystúpenia si na EP Medvedzie 155, a Podbiel 246, 
prinášali z ostatných EP. Vyučujúci mali k dispozícii balančné pomôcky pre všetkých žiakov. 
Rekvizity a kostýmy si vo výchovno-vzdelávacom procese LDO podľa potreby požičiavali 
z iných EP. V učebni teoretického vyučovania absentovala knižnica s odbornou a detskou 
literatúrou. Žiaci mali k dispozícií klopové bezdrôtové mikrofóny s príslušným technickým 
zariadením. 
Vybavenie školy základnými materiálno-technickými pomôckami na vyučovanie vo VO 
nespĺňalo požiadavky stanovené normatívom. V súvislosti s absenciou multimediálneho 
ateliéru, modelovne a odbornej knižnice v škole chýbali základné materiálno-technické 
pomôcky3, ktorými má byť daný priestor vybavený. V učebni, ktorá slúžila ako výtvarný ateliér, 
absentoval praktikábel/pódium. Farebná tlačiareň, skener, kompaktný fotoaparát, 
videokamera, kamerový statív, počítač s pripojením na internet mala učiteľka k dispozícií 
v priestoroch triedy. 

Personálne zabezpečenie 

Kontrolou predložených dokladov o vzdelaní pedagogických zamestnancov ZUŠ bolo zistené, 
že riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca. 
Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 9 pedagogických zamestnancov, z toho 7 interných 
a 2 externí. 
Kvalifikačné predpoklady HO spĺňali 4 interní zamestnanci. Jeden interný a 2 externí 
zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogického zamestnanca ZUŠ 
pre vyučovanie HO. Neodborne bolo odučených 19 hodín v predmetoch hra na husliach, flaute 
a skupinová hra, hudobná náuka. Celková odbornosť vyučovania v HO bola 85,87 %. 
Vzdelávanie dospelej osoby bolo zabezpečené odborným zamestnancom spĺňajúcim 
kvalifikačné predpoklady. 
VO zabezpečovala 1 zamestnankyňa4, vyučovala 12 hodín a spĺňala kvalifikačné predpoklady 
na výkon pedagogického zamestnanca ZUŠ pre vyučovanie VO, odbornosť vyučovania 
bola 100 %. 

                                                           

3 pc zostava, s príslušným softvérom pre žiaka a stôl pod PC zostavu, dataprojektro/resp. veľký monitor, zasadací 

stôl, stoličky školské, štúdiové svetlá, stojany sochárskej/pracovné stoly, učiteľský stôl a stolička, regál, nádoba 

na modelovaciu hmotu, kôš na odpad, vodovod + drez, keramická pec, stôl na odlievacie práce, odborné knihy 

a časopisy 
4 zároveň vyučovala aj hudobnú náuku v HO 
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Pedagogický zamestnanec5, ktorý vyučoval v LDO, nespĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogického zamestnanca ZUŠ, celková odbornosť vyučovania bola 0 %. 
Vyučovanie v TO zabezpečovali 2 interné zamestnankyne, vyučovali 47 hodín, ani jedna 
nespĺňala kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogického zamestnanca ZUŠ pre vyučovanie 
TO. Odbornosť vyučovania bola 0 %. 
Z celkového počtu 196,5 hodín bolo neodborne odučených 69 hodín, z toho 19 hodín v HO, 
47 hodín v TO a 3 hodiny v LDO.  
Celková odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu v SZUŠ bola zabezpečená na 64,89 %. 
 

2  ZÁVERY 

S výnimkou VO boli základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové podmienky 

v SZUŠ v súlade s príslušným normatívom. Absencia modelovne, odbornej knižnice 

a multimediálneho ateliéru vo VO nevytvárala predpoklady na rozvíjanie všetkých spôsobilosti 

žiakov vo vzdelávaní v tomto odbore. 

Pozitívne možno hodnotiť najmä vybavenie školy učebnými pomôckami a hudobnými 

nástrojmi v HO. Zlepšenie si vyžaduje základné materiálno-technické zabezpečenie LDO, 

a priestorové a materiálno-technické vybavenie vo VO. 

Riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Slabou stránkou personálneho zabezpečenia školy bolo nesplnenie kvalifikačných 

predpokladov a predpokladov na výkon pedagogickej činnosti troch pedagogických 

zamestnancov v HO,  dvoch pedagogických zamestnancov v TO a jedného pedagogického 

zamestnanca v LDO.  

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. Nedodržanie normatívu – Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ schváleného MŠVVaŠ SR 
dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO pre základné umelecké školy 
s účinnosťou od 1. septembra 2018 priestorového zabezpečenia vo VO (absentoval 
multimediálny ateliér, modelovňa, knižnica, praktikábel/pódium, pc zostava, 
s príslušným softvérom pre žiaka a stôl pod PC zostavu, dataprojektor/resp. veľký 
monitor, zasadací stôl, stoličky školské, štúdiové svetlá, stojany sochárske/pracovné 
stoly, učiteľský stôl a stolička, regál, nádoba na modelovaciu hmotu, kôš na odpad, 
vodovod + drez, keramická pec, stôl na odlievacie práce, odborné knihy a časopisy) 
a materiálno-technického vybavenia v LDO (chýbala knižnica s odbornou a detskou 
literatúrou). 

2. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(3 učitelia v HO, 1 učiteľ v LDO, 2 učitelia v TO nespĺňali kvalifikačné predpoklady na 
výkon činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie 
v príslušnom odbore). 

 

                                                           

5 zároveň vyučoval hru na flaute, skupinovú hru v HO 
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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 15. 05. 20202 prijať konkrétne 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nedostatkov 

v základnom priestorovom zabezpečení vo výtvarnom odbore, nedostatkov 

v materiálno-technickom zabezpečení vo výtvarnom odbore, nedostatkov 

v materiálno-technickom zabezpečení v literárno-dramatickom odbore a nedostatkov 

týkajúcich sa nespĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogických 

zamestnancov ZUŠ pre vyučovanie hudobného odboru, literárno-dramatického 

odboru a tanečného odboru a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Žilina 

s uvedenými termínmi splnenia. 

Predložiť správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 30. 06. 2022.  

 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Informačný dotazník pre riaditeľa základnej umeleckej školy 
2. Doklady o vzdelaní riaditeľa školy a ostatných pedagogických zamestnancov 
3. Zriaďovacia listina 
4. Triedne knihy 
5. Rozvrh hodín pedagogických zamestnancov 
6. Organizačný poriadok 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Mária Geschwandtnerová 
Dňa: 11. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
PaedDr. Mária Geschwandtnerová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Martin Rosina DiS.art., riaditeľ školy 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 04. 2022 
v Tvrdošíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mária Geschwandtnerová     .......................................... 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Martin Rosina DiS.art., riaditeľ školy   ..................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 

Martin Rosina DiS.art.     ..................................................... 

 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Mária Geschwandtnerová    ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


