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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7084/2021-2022 
 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch 07. 04. 2022 a 08. 04. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 
a Elokované pracovisko, Laborecká 66, Humenné, 
Elokované pracovisko, Hlavná 113/68, Terňa  
a Elokované pracovisko, Varhaňovce 62 ako súčasti Súkromnej strednej odbornej školy 
ELBA, Smetanova 2, Prešov 

Zriaďovateľ Ing. Emil Blicha – ELBA 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:  

Mgr. Romana Birošová, MBA, riaditeľka školy 

Ing. Marcela Hadviždžáková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Karina Kováčová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7084/2021-2022 zo dňa 01. 04. 2022 
inšpekciu vykonali: 
 

Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka – ŠIC Prešov .............................................. 

Mgr. Miroslav Verčimák, odborník z praxe  

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 
a Elokované pracovisko, Laborecká 66, Humenné, 
Elokované pracovisko, Hlavná 113/68, Terňa  
a Elokované pracovisko, Varhaňovce 62 ako súčasti Súkromnej strednej odbornej školy 
ELBA, Smetanova 2, Prešov 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 7004/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 27. 09. 2021, 28. 09. 2021 a 05. 10. 2021 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Ján Paško; Ing. Imelda Kruželáková; Ing. Jaroslav Pisančík; Mgr. Miroslav Verčimák, 
odborník z praxe 
 
Zistené nedostatky: 

Počas následnej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou v škole zistené nedostatky 
týkajúce sa nesplnenia požiadaviek na základné učebné priestory a ich vybavenie určené 
príslušným normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný 
odbor (ďalej len „UO“) 3686 F stavebná výroba a nezabezpečenia vybavenia školských dielní 
v súlade s normatívom materiálno-technického zabezpečenia pre UO 6475 H technicko-
-administratívny pracovník v elokovaných pracoviskách (ďalej len „EP“). Ďalšie nedostatky sa 
týkali prekročenia najvyššieho počtu žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, 
vytvárania skupín žiakov zložených z viacerých ročníkov pri vyučovaní povinných predmetov 
a nedodržania najvyššieho počtu hodín odborného výcviku v jednom vyučovacom dni. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 5 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  

a ich príčin zaslala riaditeľka školy v stanovenom termíne.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť priestorové a materiálno-technické vybavenie pre UO 3686 F stavebná 
výroba v EP, Varhaňovce 62 v súlade s normatívom. 

Štátna školská inšpekcia kontrolou učebných priestorov a materiálnej  
a prístrojovej vybavenosti dielní v EP, Varhaňovce 62 pre UO 3686 stavebná výroba 
zistila, že odborné učebne na vyučovanie predmetov vo vzťahu k obsahovým 
štandardom vzdelávacej oblasti praktickej prípravy príslušného štátneho 
vzdelávacieho programu boli zriadené a vybavené v súlade s normatívom materiálno-
-technického a priestorového zabezpečenia pre vyučovaný odbor. V priestoroch EP 
škola zriadila ďalšiu dielňu, ktorú žiaci využívali striedavo pri práci s drevom alebo  
pri práci s kovmi. Škola tiež zabezpečila chýbajúce materiálno-technické vybavenie 
pre kontrolovaný UO (stojanová brúska, stojanová vŕtačka, stolárska hoblica a iné).   

Opatrenie bolo splnené. 
  

2. Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre UO 6475 H technicko-
-administratívny pracovník v EP, Laborecká 66, Humenné v súlade s normatívom. 

Kontrolou materiálnej a prístrojovej vybavenosti dielní v EP, Laborecká 66, 
Humenné bolo zistené, že jeho vybavenie zodpovedalo základným požiadavkám 
stanoveným v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia  
pre kontrolovaný UO 6475 H technicko-administratívny pracovník a do povinného 
vybavenia bol o. i. doplnený elektrický skrutkovač, elektrická priamočiara píla, sekáč, 
ako aj stolová kotúčová píla, čo umožňovalo nadobúdať vedomosti a pracovné 
zručnosti v súlade s profilom absolventa.  

Opatrenie bolo splnené. 
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3. Dodržať najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy  
pre jednotlivé UO. 

Kontrolou denníkov evidencie odborného výcviku Štátna školská inšpekcia 
zistila, že škola dodržala najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej 
výchovy v UO 6475 H technicko-administratívny pracovník v EP, Varhaňovce 62  
(I. VA – 12 žiakov; II. VA – 10 žiakov)  a rovnako aj v EP, Hlavná 113/68, Terňa (I. NA – 
6 žiakov). 

Opatrenie bolo splnené. 
 

4. Dodržať najvyšší počet hodín odborného výcviku v jednom vyučovacom dni. 
Z predloženého rozvrhu hodín a denníkov evidencie odborného výcviku 

jednotlivých tried bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v UO 3661 H murár v EP, 
Hlavná 113/68, Terňa dodržal najvyšší počet vyučovacích hodín odborného výcviku  
v jednom vyučovacom dni stanovený príslušným právnym predpisom. 

Opatrenie bolo splnené. 
 

5. Skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov vytvárať iba na vyučovanie 
nepovinných predmetov. 

Štátna školská inšpekcia z predloženého rozvrhu hodín a zoznamu žiakov 
jednotlivých tried zistila, že v EP, Laborecká 66, Humenné v UO 6475 H technicko- 
-administratívny pracovník boli na vyučovanie niektorých predmetov1 aj naďalej 
vytvorené spoločné skupiny zo žiakov 1., 2. a 3. ročníka napriek tomu, že v zmysle 
platného právneho predpisu skupiny zo žiakov viacerých ročníkov možno vytvárať iba 
na vyučovanie nepovinných predmetov. 

Opatrenie nebolo splnené. 
 
 

2  ZÁVERY 

Zabezpečením priestorového a doplnením materiálno-technického vybavenia  
pre kontrolované UO v EP škola vytvorila predpoklady pre zvýšenie úrovne výchovno- 
-vzdelávacieho procesu, čo malo zásadný vplyv na plnenie požiadaviek profilov absolventov 
týchto UO. Splnením opatrení v oblasti dodržiavania najvyššieho počtu žiakov v skupine  
na jedného majstra odbornej výchovy a rovnako najvyššieho počtu hodín odborného výcviku 
v jednom vyučovacom dni kontrolovaný subjekt vytvoril predpoklady pre zvýšenie úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Negatívnym zistením bola však skutočnosť, že v EP, 
Laborecká 66, Humenné na vyučovanie niektorých predmetov boli zriadené spoločné 
skupiny zo žiakov 1., 2. a 3. ročníka. 

Z dôvodu pretrvávajúceho závažného nedostatku týkajúceho sa organizácie 
vyučovania Štátna školská inšpekcia opätovne upozorňuje na možnosť predloženia návrhu 
hlavnej školskej inšpektorky Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 
republiky na zmeny v sieti (vyradenie príslušného EP alebo UO zo siete škôl a školských 
zariadení) podľa § 12 ods. 3 písm. d) 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 alebo predloženia návrhu hlavnej školskej inšpektorky zriaďovateľovi na odvolanie 

                                                           

1 Matematika, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova, technika administratívy  

   a odborný výcvik. 
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riaditeľky podľa § 12 ods. 3 písm. f) citovaného zákona v prípade ich neodstránenia k nižšie 
stanovenému termínu. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky  

č. 241/2018 Z. z. (vytvorenie skupiny žiakov zloženej z viacerých ročníkov v EP, 
Laborecká 66, Humenné). 

 
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 opatrenie: 

1.  ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie:  
a) Skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov vytvárať iba na vyučovanie 

nepovinných predmetov. 

 Termín: 09. 05. 2022 Zodpovedný: riaditeľka školy 

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a jeho 
príčin predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 12. 05. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. rozvrh hodín jednotlivých tried  
2. triedne knihy 
3. denníky evidencie odborného výcviku 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 11. 04. 2022  
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Ing. Imelda Kruželáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
             Mgr. Romana Birošová, MBA 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 04. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

      Ing. Imelda Kruželáková      ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Mgr. Romana Birošová, MBA                              ..................................................... 

 
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. Romana Birošová, MBA, riaditeľka školy                        ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


