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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  
Tematická inšpekcia bola realizovaná v súkromnej základnej umeleckej škole (SZUŠ) 
s vyučovacím jazykom slovenským zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky, svoju činnosť začala 01. 09. 2014. V SZUŠ bol zriadený hudobný (HO), výtvarný (VO) 
a tanečný odbor (TO). Výchovu a vzdelávanie 406 žiakov a 5 žiakov v štúdiu pre dospelých1 
(ŠPD) zabezpečovali 19 interní a 2 externí pedagogickí zamestnanci. Škola vytvorila 372 skupín, 
najviac skupín v TO. Pre vyučovanie 5 dospelých v HO bola vytvorená 1 skupina. Súčasťou školy 
bolo 5 elokovaných pracovísk (EP), ktoré boli zaradené do siete škôl a školských zariadení 
so začiatkom činnosti 01. 09. 2014. Neaktívne boli 3 EP: EP, Ďumbierska 17, Banská Bystrica; 
EP, Mládežnícka 51, Banská Bystrica; EP, Školská 35, Nemecká. Aktívne boli 2 EP: EP, Janka 

                                                           

1 ŠPD navštevovalo 5 žiakov v HO, 3 študovali hru na basgitaru, 1 hru na klavír a 1 spev. 
2 HO – 12 skupín, VO – 2 skupiny a TO – 23 skupín; 
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Kráľa 1809/3, Banská Bystrica; EP, Staré Hory 327. Na EP Janka Kráľa 1809/3 pracovali 3 
odbory: hudobný, výtvarný a tanečný a na EP Staré Hory 327, tanečný a hudobný odbor. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 51,52 %. Kontrola materiálno-technického 
zabezpečenia bola vykonaná na hlavnom a dvoch aktívnych elokovaných pracoviskách 
vo všetkých zriadených odboroch. 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
Na hlavnom pracovisku Hiadeľ 14 prebiehalo vyučovanie výtvarného, hudobného a tanečného 
odboru len v 1 učebni, ktorá priestorovo spĺňala požiadavky stanovené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dokumente Základné a odporúčané 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (normatív) na teoretické a praktické vyučovanie v HO, avšak 
nespĺňala priestorové požiadavky normatívu na praktické vyučovanie v tanečnom 
a výtvarnom odbore. Na EP Staré Hory mali žiaci k dispozícii 1 učebňu na teoretické a praktické 
vyučovanie v HO, ktorá vyhovovala požiadavkám normatívu. Priestorové podmienky 
na praktické vyučovanie v TO nezodpovedali požiadavkám normatívu, nakoľko vyučovanie 
sa uskutočňovalo na prízemí, na chodbe EP. Na EP v Banskej Bystrici sa výchovno-vzdelávací 
proces realizoval v 4,33 učebniach HO, 3,33 TO a v 0,33 učebni sa realizovalo vyučovanie VO. 
Spoločná učebňa pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor nespĺňala priestorové požiadavky 
normatívu na praktické vyučovanie vo VO. Všetky ostatné učebne pre praktické vyučovanie 
v TO a HO spĺňali priestorové požiadavky normatívu. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Na hlavnom pracovisku sa v jednej spoločnej učebni realizovalo vyučovanie HO, TO a VO. 
Učebňa pre teoretické a praktické vyučovanie HO bola vybavená pre potreby žiakov 
od prípravného ročníka až po absolventov ZUŠ, spĺňala požiadavky normatívu na materiálno-
technické vybavenie okrem absencie stoličky pod nohy pre menších žiakov na vyučovanie hry 
na klavír. V triede na vyučovanie hry na drevených dychových nástrojoch na hlavnom 
pracovisku nebolo k dispozícii zrkadlo. Vybavenie učebne pre praktické vyučovanie TO 
nezodpovedalo požiadavkám normatívu, absentovala tanečná podlaha, zrkadlá, baletné tyče, 
gymnastický koberec.  V spoločnej učebni pre praktické vyučovanie  VO materiálno-technické 
vybavenie nespĺňalo všetky požiadavky normatívu, žiaci nemali k dispozícii maliarske stojany, 
prenosne svietidlá, grafický lis, praktikábel, predlohy na kreslenie, sochárske stojany, stôl 
na odlievacie práce, nádobu na modelovaciu hmotu. 
Na EP Staré Hory sa teoretické a praktické vyučovanie v HO realizovalo v jednej učebni, kde 
boli dodržané požiadavky normatívu na teoretické vyučovanie,  pre praktické vyučovanie hry 
na hudobný nástroj normatív nebol splnený, chýbala stolička ku klavíru a stolička pod nohy. 
TO vyučoval na chodbe školy, ktorá mala drevenú odpruženú podlahu avšak pre praktické 
vyučovanie chýbali zrkadlá, baletné tyče, klavír, stolička ku klavíru, stôl a stolička pre učiteľa, 
čím neboli splnené všetky požiadavky normatívu.  
Na EP v Banskej Bystrici boli zriadené učebne pre TO, HO a VO. Jedna učebňa bola spoločná 
pre všetky tri odbory. Materiálno-technické vybavenie pre teoretické a praktické vyučovanie 
HO nebolo zabezpečené vo všetkých učebniach. V učebni hudobnej náuky chýbal koberec, 
v učebni pre sláčikové nástroje absentoval klavír a stolička ku klavíru, v učebni hry na klavír 
nebola stolička pod nohy. Vybavenie učebne pre praktické vyučovanie VO nespĺňalo 
požiadavky normatívu, chýbali maliarske stojany, dataprojektor, prenosné svietidlá, podložky 
na kreslenie, grafický lis, praktikábel, regál, predloha na kreslenie, pracovné stoly, nádoba 
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na modelovaciu hmotu, stôl na odlievacie práce. Praktické vyučovanie TO bolo realizované 
v 4,33 tanečných sálach, ktorých materiálno-technické vybavenie nespĺňalo všetky požiadavky 
normatívu. V dvoch sálach nebola zabezpečená tanečná podlaha, vo všetkých absentovali  
baletné tyče, v niektorých chýbali gymnastický koberec a cvičebné podložky pre žiakov.  
HO na hlavnom pracovisku bol nadštandardne vybavený pripojením na internet  a učitelia mali 
k dispozícii notebook.   

 
Personálne zabezpečenie 
Vedenie školy spĺňalo kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 19 interných a 2 externých pedagogických 
zamestnancov, z ktorých 9 nespĺňalo kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
v ZUŠ, z nich boli 7 interní a 2 externí. Odbornosť vyučovania bola 51, 52 %3. Neodborne boli 
odučené všetky hodiny v TO a VO. Vzdelávanie pre dospelých sa uskutočňovalo 7,5 hodín 
týždenne v HO, odbornosť vyučovania bola 40 %.  
 

2  ZÁVERY 

SZUŠ poskytovala umelecké vzdelanie na hlavnom a 2 aktívnych elokovaných pracoviskách 
v HO, VO a TO. Požiadavky normatívu na základné učebné priestory teoretického a praktického 
vyučovania v HO boli splnené na všetkých kontrolovaných pracoviskách. Na hlavnom 
pracovisku a jednom EP základné učebné priestory na praktické vyučovanie vo VO neboli 
v súlade s požiadavkami normatívu. Vzdelávanie sa na oboch pracoviskách realizovalo 
v spoločných priestoroch pre HO a VO. Vyučovanie v TO prebiehalo na všetkých pracoviskách. 
Požiadavkám normatívu zodpovedali základné učebné priestory na praktické vyučovanie 
v 4,33 učebniach TO na EP Janka Kráľa v Banskej Bystrici. Vyučovanie na hlavnom pracovisku 
a EP v Banskej Bystrici sa realizovalo v spoločnej učebni pre HO a VO. Na EP v Starých Horách 
žiaci TO pracovali vo vestibule, nemali vyčlenený samostatný uzavretý priestor. Uvedené 
priestory neboli v súlade s požiadavkami normatívu. 
Zo základných materiálno-technických prostriedkov v HO absentovali na všetkých 
pracoviskách v niektorých učebniach stoličky ku klavíru, podnožky pod nohy, v triede pre HN 
chýbal koberec a v triede na vyučovanie hry na drevených dychových nástrojoch na hlavnom 
pracovisku nebolo k dispozícii zrkadlo. Obe učebne VO neboli zariadené v súlade 
s normatívom, nemali maliarske stojany, prenosné svietidlá, grafický lis, praktikábel, predlohy 
na kreslenie, pracovné stoly, stôl na odlievacie práce a na EP v Banskej Bystrici 
aj dataprojektor, podložky na kreslenie, regál, nádoba na modelovaciu hmotu. 
Základné materiálno-technické zabezpečenie TO bolo nedostatočné. Vo všetkých učebniach 
chýbali baletné tyče, v jednej učebni na EP Staré Hory aj zrkadlá, stôl a stolička pre učiteľa, 
klavír a stolička ku klavíru. V troch učebniach nebola zabezpečená tanečná podlaha.   

                                                           

3 V HO – 1 učiteľ – vysvedčenie o maturitnej skúške na konzervatóriu vo Zvolene.  Vo VO – 1 učiteľ – študijný 

odbor: propagačné výtvarníctvo bez DPŠ; TO – 4 učitelia mali vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa v študijnom 

programe, predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo telesnej výchovy, biológie, tréner 1. 

kvalifikačného stupňa so špecializáciou na tanečný šport; 2 učitelia vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 

v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika; 1 učiteľka so stredoškolským vzdelaním 

v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. 
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Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 19 interných a 2 externých pedagogických 
zamestnancov. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená len na 51,52 % a pre vzdelávanie 
dospelých na 40%.  
 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nesplnenie 
kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ u 9 pedagogických 
zamestnancov), 

2. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – nezabezpečenie normatívu materiálno-technického 
a priestorového zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v ZUŠ, ktorý schválilo 
MŠVVaŠ SR dňa 9. februára 2018 pod. číslom 2018/3131:1 – 10AO pre základné 
umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 (nezabezpečenie všetkých 
základných priestorov a materiálno-technického zabezpečenia vo všetkých učebniach 
HO, VO, TO). 
         

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 v lehote do 22. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa splnenia kvalifikačných 
predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 9 pedagogických zamestnancov 
a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi 
splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 22. 11. 2022 

2. ukladá kontrolovanému subjektu  v lehote do 22. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa zabezpečenia priestorových 
a materiálno-technických požiadaviek na vyučovanie vo všetkých odboroch.   

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 30. 10. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. školský vzdelávací program „Umenie všetkým“, 
2. zriaďovacia listina, 
3. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok    
     2020/2021, 
4. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 20. 05. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. art. Peter Kovács  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 20. 05. 2022  v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová     ...................................................... 
 

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

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. art. Peter Kovács, riaditeľ školy                ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


