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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  
Kontrolovaným subjektom bola štátna základná umelecká škola (ZUŠ) s vyučovacím jazykom 
slovenským. ZUŠ mala zriadené štyri odbory: hudobný (HO), výtvarný (VO), tanečný (TO) 
a literárno-dramatický (LDO).  
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 47 pedagogických zamestnancov, z toho 
26 interných zamestnancov a 21 externých zamestnancov.  
Školu navštevovalo 676 žiakov1, ktorí bolo rozdelení do 78 skupín 2. V štúdiu pre dospelých 
škola evidovala 7 žiakov.  
Súčasťou ZUŠ boli 2 elokované pracoviská (EP).3  
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 86 %.  

                                                           

1 HO – 405 žiakov, TO – 22 žiakov, LDO – 66 žiakov, VO – 183 žiakov 
2 TO – 4 skupiny, LDO – 50 skupín, VO – 24 skupín  
3 EP, Svrčinovec 336, EP, Raková 950 
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Kontrola základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho 
zabezpečenia bola vykonaná v ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945, Čadca a v jej 2 EP vo všetkých 
vyučovaných odboroch.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
 
Priestorové zabezpečenie 
V budove v ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945, Čadca (hlavná budova), škola realizovala 
výchovno-vzdelávací proces v 4 odboroch: HO, TO, LDO a VO. V 2 EP4 prebiehal výchovno-
vzdelávací proces v HO.  
Učebné priestory pre teoretické vyučovanie HO v hlavnej budove aj v obidvoch  EP spĺňali 
požiadavky normatívu.  
Učebne pre praktické vyučovanie hry na hudobných nástrojoch5 v HO boli vzhľadom k počtu 
žiakov priestorovo postačujúce. Pre praktické vyučovanie v HO škola disponovala aj 
odporúčaným učebným priestorom (koncertnou sálou). 
Pre praktické vyučovanie LDO a pre praktické vyučovanie TO škola nemala samostatné 
priestory. Na tento účel využívala priestory koncertnej sály v hlavnej budove školy a priestory 
Domu kultúry v Čadci., ktoré spĺňali požiadavky priestorového zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu. Žiaci mali k dispozícii šatňu a dostatočne veľké úložné priestory 
na tanečné rekvizity a kostýmové vybavenie.  
Pre praktické vyučovanie VO bola v škole vyčlenená učebňa, využívaná ako výtvarný ateliér 
a modelovňa. Multimediálne pracovisko pre prácu s modernými informačno-komunikačnými 
technológiami chýbalo.  
Škola dosahovala dobré vzdelávacie výsledky, čo preukázali popredné umiestnenia žiakov 
v súťažiach.  

Materiálno-technické zabezpečenie 
Odborné učebne pre teoretické vyučovanie HO mali vyhovujúce zabezpečenie technologickej, 
prístrojovej a materiálovej vybavenosti. Koncertná sála, ktorú HO využíval, bola vzhľadom 
k stanovenému normatívu plne vybavená materiálno-technickým zabezpečením.  
Učebné priestory využívané LDO spĺňali svojím materiálno-technickým zabezpečením 
požiadavky normatívu.  
Požiadavky normatívu nespĺňal TO a VO.  
Učebňa TO v hlavnej budove ZUŠ nebola vybavená gymnastickým kobercom a podložkami, 
ani potrebným množstvom zrkadiel do výšky 1,8 m a baletných tyčí. V učebni tiež chýbala 
tanečná podlaha.  
Pre vyučovanie VO v modelovni VO chýbala keramická pec.   

Personálne zabezpečenie 
Výchovu a vzdelávanie v  ZUŠ zabezpečovalo 26 interných a 21 externých pedagogických 
zamestnancov. Celková odbornosť vyučovania bola 86 %.  
Neodborne bolo odučených 67 hodín v HO, 17 hodín v TO,  16 hodín v LDO a 18 hodín vo VO. 
Riaditeľ školy aj zástupcovia riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 

                                                           

4 EP, Svrčinovec 336, EP, Raková 950 
5 hra na klávesové hudobné nástroje, hra na dychové, bicie a ľudové nástroje, hra na gitaru, hra na sláčikové 

hudobné nástroje, hra na cimbal 
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pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca. 
13 učitelia (11 v HO, 2 LDO) nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
pedagogického zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie v príslušnom odbore.  
Odbornosť vyučovania bola v HO 90,15 %, v TO 0 %, v LDO 78,94 % a vo VO 75 %. V čase 
výkonu školskej inšpekcie si svoju kvalifikáciu ďalším vzdelávaním nezvyšoval žiaden učiteľ. 

 

2  ZÁVERY 

Vybavenie ZUŠ v HO a v LDO spĺňalo požiadavky normatívu na základné priestorové 
a materiálno-technické zabezpečenie, čím bolo zaistené vyhovujúce prostredie pre umelecké 
vzdelávanie žiakov. Pozitívom bolo zriadenie a vybavenie koncertnej sály na využívanie 
aktívnej umeleckej činnosti a vystúpení žiakov a realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 
v účelne a esteticky upravených učebniach.  
Nedostatky sa vyskytli v priestorovom a materiálno-technickom zabezpečení vyučovacieho 
procesu vo VO a v materiálno-technickom zabezpečení vyučovacieho procesu v TO. 
Výchovno-vzdelávací proces s výnimkou 13 učiteľov zabezpečovali pedagogickí zamestnanci, 
ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. § 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 (11 učiteľov HO a 2 učitelia v LDO nespĺňali kvalifikačné predpoklady 
na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie 
v príslušnom odbore). 
 

2. Nezabezpečenie normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, 
ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/313:1-10AO pre 
základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 (v TO chýbala tanečná 
podlaha, gymnastický koberec, podložky, zrkadlá do výšky 1,8 m a baletné tyče, vo VO 
chýbal multimediálny ateliér, v modelovni VO keramická pec).  
 

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 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov týkajúcich sa nedostatkov v  materiálno-technickom zabezpečení 
tanečného odboru, nedostatkov v priestorovom zabezpečení a materiálno-
technickom zabezpečení výtvarného odboru a nespĺňania kvalifikačných predpokladov 
učiteľov na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie 
príslušného odboru a predložiť ich v lehote do 30. 06. 2022 ich Školskému 
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inšpekčnému centru v Žiline s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných 
zamestnancov. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 30. 09. 2022. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, 
2. zriaďovacia listina. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Magdaléna Bumbalová  
Dňa: 22. 04. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Magdaléna Bumbalová, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Peter Bytčanek, riaditeľ školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 05. 2022 v Žiline:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
Mgr. Magdaléna Bumbalová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Peter Bytčanek                   ..................................................... 

 
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. Peter Bytčanek      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Magdaléna Bumbalová                 ........................................................ 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


