
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

Číslo: 6089/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 31. 03. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová 

Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová, a.s. 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy 

Mgr. Juraj Čief, zástupca riaditeľky školy 

 V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 6089/2021-2022 zo dňa 28. 03. 2022    
 inšpekciu vykonali: 
Ing. Lenka Kováčová, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica            ......................................... 

Ing. Lucia Vojčíková, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica  ......................................... 

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 hutnícka Železiarne 
Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová, organizačná zložka Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová s vyučovacím jazykom slovenským. 
Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a. s. získal oprávnenie používať popri svojom názve 
označenie podniková škola rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu číslo 
2020/29:1-A1050 zo dňa 04. 02. 2020. 
Výchovnovzdelávací proces sa vykonával v 4 študijných odboroch (ďalej ŠO) 2413 K mechanik 
strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik, 2262 K 
hutník operátor a  2 učebných odboroch (ďalej UO) 2433 H obrábač kovov a 2275 H hutník. 
Kontrolovaný subjekt mal v 1.- 4. ročníku denného štúdia 12 tried, v každom ročníku po 3 
triedy.  
  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
Ku dňu inšpekcie mala škola v dennej forme vzdelávania 219 žiakov, čo súhlasilo 
s predloženými mennými zoznamami žiakov jednotlivých tried. Z nich 156 žiakov (71,23%) 
podpísalo so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. 



 

2 

 

 
Kontrolou zmlúv o budúcej pracovnej zmluve žiakov 3. a 4. ročníka uzatvorených v školskom 
roku 2020/2021 bolo zistené, že v 3. ročníku z 57 žiakov malo so zamestnávateľom uzatvorenú 
zmluvu 56 žiakov (98,25 %) a všetci 49 žiaci 4. ročníka (100 %). Škola spĺňala kritérium 
oprávnenia používať názov 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 61 žiakov, z nich malo uzatvorenú 
učebnú zmluvu 61 žiakov (100 %) ŠO 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik 
mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik a UO 2433 H obrábač kovov, 2275 H hutník. 
Škola splnila kritérium označenia podniková škola. Kontrolované učebné zmluvy boli 
vyhotovené v písomnej forme so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona. Ku dňu 
konania inšpekcie nedošlo k vypovedaniu učebných zmlúv žiakmi 1. ročníka.  

 
2  ZÁVERY 

Škola splnila všetky podmienky určené právnym predpisom na používanie označenia 
podniková škola popri svojom názve. 
V každom ročníku denného štúdia bol splnený zákonom stanovený počet tried 
a so zamestnávateľom podpísalo učebnú zmluvu viacej ako 50% žiakov 1. ročníka. Počet 
uzatvorených zmlúv o budúcej pracovnej zmluve bol v súlade s požiadavkami určenými 
zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. menné zoznamy žiakov podľa tried, 
2. učebné zmluvy žiakov 1. ročníka, 
3. zmluvy o budúcej pracovnej zmluve žiakov školy, 
4. rozhodnutie o oprávnení používať označenie podniková škola, MŠVVaŠ,  
5. osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Lenka Kováčová  
Dňa: 04. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Ing. Lenka Kováčová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Miriam Pindiaková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12.04.2022 v Banskej 
Bystrici:  
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a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Kováčová                .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Miriam Pindiaková     .....................................................  

 
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. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy            .................................................... 
 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Lenka Kováčová, školská inšpektorka    .....................................................  

 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 

 

 

 


