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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek na výkon 
riadiacej funkcie a vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie súvisiacej 
s organizovaním a riadením školského zariadenia.  
 
1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaný subjekt bolo súkromné centrum voľného času (SCVČ) s výchovným jazykom 
slovenským. Malo zriadených 170 záujmových útvarov (ZÚ). Výchovno-vzdelávacia, záujmová 
a rekreačná činnosť bola rozčlenená do 4 záujmových oblastí: všeobecno-vzdelávacej, 
prírodovedno-environmentálnej, esteticko-kultúrnej, telovýchovnej a športovej. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali 4 interní zamestnanci, 19 externých 
zamestnancov a 153 dobrovoľníkov. ZÚ navštevovalo 3551 detí a ostatných osôb, z toho 
824 detí vo veku od 5 do 15 rokov, 2727  detí a iných osôb vo veku od 16 do 30 rokov.  
Tematická inšpekcia bola vykonaná na základe podnetu. 
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1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Plnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek na výkon 
riadiacej funkcie 
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) posúdením predložených dokladov zistila nasledovné 
skutočnosti: 
Kontrolou dokladov bolo zistené, že zriaďovateľ SCVČ DEEP DANCE CENTER, s. r. o., zastúpený 
konateľom XXXXXXX, poveril vedením SCVČ Mgr. Katarínu Marčekovú, a to menovacím 
dekrétom zo dňa 31. 08. 2018 na dobu 6 mesiacov od 01. 09. 2018. V ďalšom období bola 
Mgr. Katarína Marčeková poverená vedením SCVČ vždy na 6 mesiacov opakovane1, bez 
predchádzajúceho výberového konania. 
Analýzou predložených dokladov o dosiahnutom vzdelaní riaditeľky SCVČ ŠŠI zistila, 
že riaditeľka SCVČ v období, keď bola poverená vedením SCVČ, spĺňala požiadavky na výkon 
činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca SCVČ. 

Vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie súvisiacej s organizovaním 
a riadením školského zariadenia 
ŠŠI posúdením predložených dokladov (triedne knihy, rozvrh týždennej činnosti, prehľad 
o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, prihlášky do SCVČ a rozhodnutia 
o prijatí do SCVČ) zistila nasledovné skutočnosti: 
V kontrolovaných rokoch (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) SCVČ malo vypracovaný 
prehľad o rozsahu výchovnej činnosti vedúcich ZÚ, prehľad o rozsahu priamej výchovnej 
činnosti vedúceho zamestnanca. V pláne práce na aktuálny školský rok boli stanovené hlavné 
úlohy zamerané na rozvíjanie záujmov detí a ostatných osôb. Obsahoval tiež harmonogram 
príležitostných činností, podujatí pre širokú verejnosť, súťaží a prázdninových aktivít. 
Prehľadne vypracovaný rozvrh týždennej činnosti zahŕňal informácie najmä o čase a mieste 
konania ZÚ, uvedené boli i mená vedúcich ZÚ a zoznamy prijatých členov.  
Riaditeľka vydala školský poriadok, ktorý obsahoval stanovené náležitosti, členovia ZÚ boli 
s ním oboznámení. Vydaný školský poriadok bol vypracovaný pre podmienky SCVČ, 
prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školského zariadenia. S obsahom školského 
poriadku boli oboznámení aj zákonní zástupcovia detí prostredníctvom webového sídla 
školského zariadenia. 
ŠŠI vykonala kontrolu triednych kníh, prihlášok a rozhodnutí o prijatí do SCVČ za školské roky 
2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 náhodným výberom. 
Riaditeľka vydávala rozhodnutia o prijatí členov do SCVČ na vlastných interných tlačivách, 
niektoré rozhodnutia o prijatí spolu s prihláškou tvorili jeden dokument. Súčasťou rozhodnutia 
o prijatí bolo aj potvrdenie o prevzatí rozhodnutia. Náhodnou kontrolou prihlášok 
a rozhodnutí o prijatí členov do SCVČ boli zistené viaceré nedostatky. Na niektorých 
prihláškach chýbali dátumy podania prihlášky, absentovali odtlačok pečiatky a podpis 
riaditeľky SCVČ. Ďalšie nedostatky súviseli s neprehľadnosťou údajov spôsobenou ich 
prepisovaním a na niektorých prihláškach chýbalo vyjadrenie súhlasu na započítanie do zberu 
údajov.  
Triedne knihy boli vedené v  listinnej podobe na tlačivách schválených a zverejnených 
ministerstvom školstva.  

V školskom roku 2019/2020 SCVČ malo 227 ZÚ. ŠŠI náhodným výberom vykonala kontrolu 
triednych kníh, prihlášok a rozhodnutí o prijatí do SCVČ v 59 ZÚ. Nedostatky 

                                                           

1 od 01. 03. 2019; od 01. 09. 2019; od 01. 03. 2020; od 01. 09. 2020; od 01. 03. 2021; od 01. 09. 2021 

a od 01. 03. 2022. 
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vo vedení triednych kníh sa týkali chýbajúceho uzatvorenia triednej knihy na konci školského 
roka, absencie odtlačku pečiatky školského zariadenia, názvu a adresy SCVČ.  
V školskom roku 2020/2021 SCVČ malo 231 ZÚ. ŠŠI náhodným výberom vykonala kontrolu 
triednych kníh, prihlášok a rozhodnutí o prijatí do SCVČ v 64 ZÚ. Nedostatky 
vo vedení triednych kníh sa týkali chýbajúceho uzatvorenia triednej knihy na konci školského 
roka, absencie odtlačku pečiatky školského zariadenia, názvu a adresy SCVČ. 
V školskom roku 2021/2022 SCVČ malo 170 ZÚ. ŠŠI náhodným výberom vykonala kontrolu 
triednych kníh, prihlášok a rozhodnutí o prijatí do SCVČ v 57 ZÚ, kde taktiež boli zistené 
nedostatky. Nedostatky vo vedení triednych kníh sa týkali chýbajúceho uzatvorenia na konci 
školského roka, absencie odtlačku pečiatky školského zariadenia, názvu a adresy SCVČ, 
absencie podpisu riaditeľky školského zariadenia, absencie evidencie účastí detí  a ostatných 
osôb v ZÚ. V niektorých triednych knihách nebol zaznamenaný obsah realizovanej výchovnej 
činnosti v príslušnom dni. Ďalšie nedostatky súviseli s nízkou prehľadnosťou údajov 
spôsobenou ich prepisovaním.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka SCVČ a zástupkyňa riaditeľky SCVČ v čase kontroly spĺňali kvalifikačné predpoklady 
na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca SCVČ. Riaditeľka bola poverená 
vedením SCVČ vždy na 6 mesiacov opakovane.  
Triedne knihy za kontrolované tri roky (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) boli v sledovaných 
ZÚ vedené trvalým spôsobom a na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených 
ministerstvom školstva.  
Kontrolou triednych kníh ZÚ,  prihlášok a rozhodnutí o prijatí do SCVČ ŠŠI zistila nedostatky 
v ich vedení. Nedostatky súviseli s prepisovaním údajov, s neuzatváraním triednych kníh 
na konci školského roka, prípadne v niektorých triednych knihách chýbali podpisy riaditeľky 
SCVČ, názov a adresa SCVČ, odtlačky pečiatky školského zariadenia.  
 
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. odporúča  

 venovať v rámci kontrolnej činnosti systematickú pozornosť vedeniu pedagogickej 
dokumentácie a ďalšej dokumentácie  

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. triedne knihy;  
2. rozvrhy týždennej činnosti; 
3. Výchovné plány za školský rok 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 
4. doklady o vzdelaní vedúcich pedagogických zamestnancov; 
5. rozhodnutia vydané riaditeľkou SCVČ; 
6. prihlášky do SCVČ 
7. Školský poriadok SCVČ 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Jana Matúšová 
Dňa: 08. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Jana Matúšová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Katarína Marčeková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 21. 04. 2022 v Žiline: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Mgr. Jana Matúšová      ..................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Marčeková      .....................................................  

 
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. Katarína Marčeková      ............................................ 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Jana Matúšová       ............................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  
 


