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Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., prizvaná odborníčka z praxe 
 

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 štátna vidiecka základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským, zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
od 01. 01. 1991. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo v hudobnom (ďalej HO), 
výtvarnom (ďalej VO) a literárno-dramatickom (ďalej LDO) odbore 7 interných a 4 externí 
pedagogickí zamestnanci. V škole sa vzdelávalo 176 žiakov, z toho v HO 107, vo VO 59 a v LDO 
10 žiakov. Vytvorených bolo 11 skupín, z toho 2 v HO, 1 v LDO a 8 vo VO. Dospelých škola 
nevzdelávala. Vyučovanie prebiehalo v sídle školy a na 1 elokovanom pracovisku (ďalej EP). 
Odbornosť bola zabezpečená v LDO a VO, v HO vyučovali neodborne 32 hodín (hra na klavíri - 
2, hra na zobcovej flaute - 24, hra na husliach - 6). 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Priestorové zabezpečenie 
ZUŠ realizovala výchovno-vzdelávací proces na hlavnom pracovisku v samostatnom krídle 
budovy Základnej školy, Školská 897/8, Mojmírovce a EP zriadenom v priestoroch Základnej 
školy Cabaj 197, Cabaj - Čápor.  
Pre HO mala škola k dispozícii na hlavnom pracovisku 1 učebňu pre teoretické vyučovanie 
s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti a 7 učební pre praktické vyučovanie podľa 
študijných zameraní predmetov, na EP 1 spoločnú učebňu pre teoretické a praktické 
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vyučovanie. Na hlavnom pracovisku využívali učebne pre praktické vyučovanie na vyučovanie 
predmetov hra na klavíri, keyboarde, husliach, zobcovej flaute, trúbke, bicích nástrojoch 
a gitare, hlasová výchova, spev, zborový spev a tanečná a džezová skupina, na EP vyučovali 
predmety hra na klavíri, zobcovej flaute a gitare. 
Vo VO mali pre praktické vyučovanie vyhradené 3 učebne (výtvarný ateliér, pracovisko 
vybavené počítačmi, modeláreň). Odborná knižnica bola umiestnená vo výtvarnom ateliéri, 
v samostatnej miestnosti bol zriadený skladový priestor na uloženie pomôcok a archivovanie 
prác žiakov.  
Vzdelávanie v LDO realizovali v 1 priestrannej učebni, spoločnej pre teoretické a praktické 
vyučovanie. Pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami využívali pracovisko 
vybavené počítačmi/multimediálny ateliér zriadené pre VO. Kontrolované učebné priestory 
spĺňali požiadavky priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ 
a vyhovovali hygienickým požiadavkám, bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov.  
Škola nemala nadštandardné priestorové vybavenie, na vystúpenia žiakov HO využívala 
koncertnú sálu v Regionálnom múzeu Mojmírovce. Na EP mala na vystúpenia k dispozícií 
multimediálnu učebňu.  
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vybavenie učební pre teoretické vyučovanie v HO zodpovedalo požiadavkám Normatívu. 
Na hlavnom pracovisku bola v učebni katedra so stoličkou pre učiteľa, lavice a stoličky 
pre 14 žiakov a podlaha sčasti pokrytá kobercom, notová osnova ako samostatná učebná 
pomôcka, tabuľa, nástenka, audioprehrávač, interaktívna zostava, notebook s reproduktormi, 
notačný programom MuseScore 3.0, klavír a stolička ku klavíru. V skriniach boli uložené 
zvonkohry s paličkami, rytmické a melodické ľahko ovládateľné nástroje, flash disky, zvukové 
a obrazové nosiče, odborné knihy, časopisy a pracovné zošity pre žiakov. V učebni na EP bola 
katedra so stoličkou pre učiteľa, lavice a stoličky pre 8 žiakov a podlaha sčasti pokrytá 
kobercom, notová osnova ako samostatná učebná pomôcka, tabuľa, audioprehrávač, 
notebook s reproduktormi, notačný programom Sibelius, klavír a stolička ku klavíru. V skrini 
boli uložené zvonkohry s paličkami, rytmické a melodické ľahko ovládateľné nástroje, flash 
disky, zvukové a obrazové nosiče, na policiach odborné knihy, časopisy a pracovné zošity 
pre žiakov. Učebné priestory praktického vyučovania na hlavnom pracovisku boli vybavené 
príslušnými hudobnými nástrojmi (klavír, keyboard, husle, zobcová flauta, trúbka, bicie 
nástroje, gitara) a pomôckami podľa študijného zamerania, školským nábytkom, zrkadlami, 
audiovizuálnou a ozvučovacou technikou, notovým materiálom, zvukovými nosičmi 
a odbornou literatúrou. V učebni na EP boli hudobné nástroje (klavír, zobcová flauta, gitara) 
a pomôcky podľa študijného zamerania, zrkadlo, audioprehrávač, notový materiál, zvukové 
a obrazové nosiče.  
Vybavenie základných priestorov praktického vyučovania vo VO spĺňalo požiadavky stanovené 
Normatívom. Vo výtvarnom ateliéri sa nachádzali učiteľský stôl so stoličkou, maliarske stojany 
(15 ks), pracovné stoly a stoličky pre 15 žiakov, dataprojektor, 2 ks prenosných svietidiel, 
dosky/podložky na kreslenie/maľovanie (15 ks), grafický lis, 5 ks búst/3 ks predlohy 
na kreslenie, pódium, regál, kôš na odpad, vodovod s drezom, stropné svietidlá so svietivosťou 
denného svetla/denné svetlo. Multimediálny ateliér bol vybavený zasadacím stolom, stolmi 
pod počítač a stoličkami (12 ks), 6 počítačmi a 5 notebookmi pre žiakov so strihovým (Movie 
Maker), grafickým (GIMP), animačným (Blender) a 3D (Skicár, SketchUp) softvérom. V učebni 
sa nachádzala farebná tlačiareň, dataprojektor, skener, 4 kompaktné fotoaparáty, 
2 videokamery, kamerový statív a 2 štúdiové svetlá. Modeláreň bola vybavená pracovnými 
stolmi a školskými stoličkami pre 15 žiakov, učiteľským stolom a stoličkou, regálmi, nádobou 
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na modelovaciu hmotu, košom na odpad, vodovodom a drezom, keramickou pecou a stolom 
na odlievacie práce. Odborná knižnica bola umiestnená vo výtvarnom ateliéri, počet 
odborných kníh (138 ks) a časopisov (10 ks) z oblasti výtvarného umenia a architektúry, 
odborných a motivačných DVD filmov (38 ks) prevyšoval požiadavky stanovené v Normatíve. 
Skladový priestor bol vybavený 3 regálmi, 3 skriňami na materiál a 10 zásuvkami na archív prác 
žiakov.  
Vybavenie priestorov odbornej učebne v LDO umožňovalo realizovať teoretické i praktické 
vyučovanie. Podlaha priestrannej učebne bola sčasti pokrytá kobercom a zariadená školským 
nábytkom, paravánom, tabuľou, nástenkou a počítačovo zostavou. V skriniach a na policiach 
boli uložené USB Flash disky, súbor maňušiek, zvonkohra s paličkami, rytmické a melodické 
nástroje, detská a odborná literatúra, časopisy a učebnice. Žiaci v LDO využívali počítačovú 
techniku (6 ks počítačov, 5 ks notebookov) umiestnenú v multimediálnom ateliéri VO. 
Pre praktické vyučovanie bol v učebni vyčlenený javiskový priestor a uložené praktikáble, 
Orffove nástroje, ozvučovacia technika, CD prehrávač, zvukové nosiče, rekvizity a kostýmy 
k vystúpeniam žiakov.  
Škola nedisponovala nadštandardným materiálno-technickým vybavením učebných 
priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie ani v jednom odbore. 
 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ školy spĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre daný druh školy, 
rozširujúci modul funkčného vzdelávania absolvoval v roku 2011.  
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 7 interných a 4 externí pedagogickí zamestnanci, 
z toho 3 učitelia HO vyučovali okrem hlavného pracoviska aj na elokovanom a jeden aj v LDO. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 84 %. Neodborne vyučovali 32 hodín v HO, 
hru na klavíri (2 hodiny) učiteľ s aprobáciou hudba – skladba, hru na zobcovej flaute (24 hodín) 
učiteľka s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova a hru na husliach 
(6 hodín) učiteľ s aprobáciou hudobno-dramatické umenie. 

 
2  ZÁVERY 

Splnenie požiadaviek Normatívu na základné priestorové a materiálno technické vybavenie 
teoretického a praktického vyučovania v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom 
odbore vytvorilo predpoklady na plnohodnotné umelecké vzdelávanie žiakov v daných 
odboroch. Pozitívom bolo vytvorenie podmienok na prezentovanie výsledkov vyučovania 
žiakov v hudobnom odbore v sále regionálneho múzea a multimediálnej učebni školy 
v obciach, kde mala základná umelecká škola svoje pracoviská. 
Základné vybavenie učebných priestorov jednotlivých odborov spĺňalo požiadavky Normatívu, 
čím boli vytvorené predpoklady na plnenie obsahu vzdelávania a rozvíjanie kompetencií 
žiakov.   
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu prevažne kvalifikovanými pedagógmi 
vytváralo podmienky na vzdelávanie žiakov vo všetkých odboroch. Optimálnosť personálnych 
podmienok v hudobnom odbore znižovala neodbornosť vyučovania hry na hudobných 
nástrojoch v rozsahu 32 hodín. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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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: 

 zabezpečiť odbornosť vyučovania predmetu hra na zobcovú flautu. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy, Mojmírovce 897 vrátane dodatkov, 
2. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov školy, 
3. úväzky pedagogických zamestnancov školy, 
4. informačný dotazník pre riaditeľa základnej umeleckej školy. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Helena Augustínová  
Dňa: 28. 04. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Mgr. Helena Augustínová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Bc. Rudolf Arpáš 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 05. 2022 v Nitre:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Mgr. Helena Augustínová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Bc. Rudolf Arpáš      ...................................................... 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
Bc. Rudolf Arpáš, riaditeľ školy    ....................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Helena Augustínová, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  


