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Názov kontrolovaného subjektu 
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Zriaďovateľ Mesto Žilina 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Dagmar Wróbelová, riaditeľka školy  

Mgr. Antónia Turianová, zástupkyňa riaditeľky školy  

 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 5114/2021-2022 zo dňa 09. 03. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
RNDr. Daniela Švrhovná, školská inšpektorka,  
ŠIC Žilina   

........................................................ 

Mgr. Edita Majcherová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ........................................................ 

Mgr. Silvia Rešetárová, 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  
Kontrolovaným subjektom bola štátna základná umelecká škola (ZUŠ) s vyučovacím jazykom 
slovenským. Do siete škôl a školských zariadení bola zaradená 01. 08. 1987. ZUŠ mala zriadené 
4 odbory: hudobný odbor (HO), výtvarný odbor (VO), tanečný odbor (TO) a literárno-
dramatický odbor (LDO). Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 48 pedagogických 
zamestnancov, z toho 25 interných a 23 externých. V škole sa vzdelávalo 750 žiakov1 
a 10 dospelých. Celkový počet vytvorených skupín bol 42, z nich jedna pre dospelých2. 
Súčasťou ZUŠ bolo 6 elokovaných pracovísk (EP)3, z toho 4 boli aktívne a 2 neaktívne. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 97,43 %. 

                                                           

1 HO – 430 žiakov a 4 dospelí, TO – 30 žiakov, LDO – 44 žiakov, VO – 264 žiakov a 6 dospelých 
2 LDO – 6 skupín, VO – 31 skupín žiakov a 1 skupina dospelých, TO – 4 skupiny 
3 EP: Teplička nad Váhom, Školská 49; Rosina 624; Jarná 20, Žilina; Námestie mladosti 1, Žilina – aktívne; Hôrky 
200; Terchová, Ul. Sv. Martina 245 – neaktívne  
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 47 učebniach, z toho 37 sa nachádzalo v sídle 
školy. Veľkosť učebných priestorov podľa vyučovaného predmetu zodpovedala 
bezpečnostným a hygienickým požiadavkám individuálneho a skupinového vyučovania.  
Vzdelávanie HO bolo realizované celkovo v 39 učebniach pre teoretické a praktické 
vyučovanie žiakov aj dospelých, ktoré boli využívané pre individuálne vyučovanie (hra 
na klavíri, keyobarde, sláčikových nástrojoch, drevených a plechových dychových nástrojoch, 
akordeóne, cimbale, bicích nástrojoch, harfe, keltskej (detskej) harfe, hlasová výchova a spev) 
a skupinové vyučovanie (komorné, orchestrálne súbory).  
VO disponoval 4 učebňami pre praktické vyučovanie žiakov i dospelých.  
TO využíval jednu učebňu pre praktické vyučovanie. Žiaci mali k dispozícii šatne a priestory 
na uloženie kostýmov.  
Vyučovanie LDO sa realizovalo v 3 učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie žiakov. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO, VO, TO a LDO podľa Základného a odporúčaného materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov a dospelých boli splnené. Z odporúčaných 
priestorov pre HO mali v sídle školy zriadené koncertnú sálu a pre LDO javiskový priestor 
pre praktické vyučovanie. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Pre praktické a teoretické vyučovanie HO bolo v sídle školy a EP využívaných 39 učební. 
Učebne pre individuálne a skupinové vyučovanie boli vybavené zodpovedajúcim školským 
nábytkom, notovým materiálom, zvukovými nosičmi, odbornou literatúrou, audiovizuálnymi 
pomôckami, učebnicami a pracovnými zošitmi pre hudobnú náuku ako aj hudobnými 
nástrojmi podľa študijného zamerania pri vzdelávaní žiakov a dospelých. 
Vyučovanie VO bolo realizované v 3 učebniach v sídle školy a v jednej učebni EP pre praktické 
vyučovanie. V učebniach sa nachádzal požadovaný školský nábytok. Žiaci, dospelí aj učitelia 
mali k dispozícii maliarske stojany, podložky na kreslenie, grafický lis, busty, praktikábel, 
audiovizuálnu techniku, fotoaparát, videokameru, prenosné svietidlo, odbornú literatúru, 
skladové priestory. Obe pracoviská disponovali potrebnou PC technikou. Keramická pec bola 
umiestnená v sídle školy, podľa potreby ju využívalo aj EP.  
Vyučovanie TO prebiehalo len v sídle školy, v tanečnej sále s priamym vetraním a osvetlením, 
podlahou pokrytou vhodným materiálom (baletizol). V tanečnej sále boli baletné tyče, zrkadlá 
požadovaných rozmerov, klavír a stolička ku klavíru, stolička a stôl pre učiteľa. Žiaci využívali 
cvičebné podložky, audioprehrávač, rytmické a melodické ľahko ovládateľné hudobné 
nástroje, odbornú literatúru, zvukové a obrazové nosiče s nahrávkami, videokameru 
a kostýmy.  
Vyučovanie LDO bolo realizované len v sídle školy, a to v 3 učebniach, ktoré boli vybavené 
zodpovedajúcim školským nábytkom, podlahou sčasti pokrytou kobercom, audiovizuálnou 
technikou, rytmickými a melodickými ľahko ovládateľnými nástrojmi, paravánom, súborom 
maňušiek, bábok, PC technikou, odbornou a detskou literatúrou. K dispozícii mali aj javiskový 
priestor. Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania v HO, TO, VO a LDO pri vzdelávaní žiakov a dospelých 
boli splnené. 
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Personálne zabezpečenie 
Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na výkon činnosti vedúceho 
pedagogického zamestnanca. 
Výchovu a vzdelávanie v jednotlivých odboroch zabezpečovalo 48 pedagogických 
zamestnancov, z nich bolo 25 interných a 23 externých. Celková odbornosť vyučovania bola 
97,43 %.  
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ 
spĺňali všetci vyučujúci s výnimkou 2 učiteľov HO, ktorí nezískali vyžadovaný stupeň vzdelania. 
Odbornosť vyučovania v odboroch VO, TO a LDO bola plne zabezpečená. 
V HO bolo neodborne odučených 22,5 hodín pri vzdelávaní žiakov, vzdelávanie dospelých bolo 
zabezpečené plne odborne. 
 
 

2  ZÁVERY 

Požiadavky na základné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie teoretického 
a praktického vyučovania v sídle školy aj vo všetkých EP v HO, VO, TO a LDO pri vzdelávaní 
žiakov a dospelých boli splnené. Okrem toho škola disponovala koncertnou sálou pre HO 
a javiskovým priestorom pre praktické vyučovanie LDO. 
Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca. 
S výnimkou dvoch pedagogických zamestnancov HO všetci učitelia spĺňali kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ, čím vytvárali 
predpoklady na zaistenie plnohodnotného umeleckého vzdelávania žiakov.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (2 učitelia HO nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii tým, že nezískali 
vyžadovaný stupeň vzdelania pre učiteľa základnej umeleckej školy). 

 
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 nespĺňania kvalifikačných predpokladov učiteľov 
na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ a predložiť ich v lehote 
do 15. 06. 2022 Školskému 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 31. 08. 2022. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov; 
2. úväzky pedagogických zamestnancov; 
3. Zriaďovacia listina. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: RNDr. Daniela Švrhovná  
Dňa: 03. 05. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
RNDr. Daniela Švrhovná 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Dagmar Wróbelová 
 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 05. 2022 v Žiline:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
RNDr. Daniela Švrhovná     ...................................................... 
 
 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Dagmar Wróbelová                     ..................................................... 

 
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. Dagmar Wróbelová                         ...................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
RNDr. Daniela Švrhovná                        ...................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


