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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 vykonaná v štátnej základnej umeleckej škole (ZUŠ), Námestie 
slobody 8, Krompachy s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá bola zaradená do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky (SR) od 01. 03. 20011. Súčasťou ZUŠ boli 3 aktívne 
elokované pracoviská (EP). EP, Kluknava 43 a EP, Slovinky 71 boli zaradené do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2015, EP, ul. Mikuláša Šprinca 104/5, Krompachy 
od 01. 09. 2021. Kontrolovaný subjekt mal zriadené 4 umelecké odbory: hudobný odbor 

                                                           

1 Pôvodnú zriaďovaciu listinu o začiatku svojej činnosti ZUŠ nepredložila. Mesto Krompachy vydalo zriaďovaciu 

listinu s dátumom zriadenia od 01. 01. 2003 na dobu neurčitú. K uvedenej zriaďovacej listine vydal zriaďovateľ 

Dodatok z 29. 06. 2016 s doplnením elokovaných pracovísk (Slovinky 71, Kluknava 43 a Komenského 6, Spišské 

Vlachy) ako súčasť ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy. Mesto Krompachy na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva SR pod č. 2020/11003:3-A2130 o vyradení EP, Komenského 6, Spišské Vlachy, ako súčasť ZUŠ, Námestie 

slobody 8, Krompachy vydalo k zriaďovacej listine Dodatok zo dňa 19. 08. 2020, v ktorom uvedené EP vypustilo 

zo zriaďovacej listiny.  
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(HO)2, výtvarný odbor (VO)3, tanečný odbor (TO)4 a odbor audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby (AVaMO)5. V aktuálnom školskom roku bolo v kontrolovanom subjekte evidovaných 
395 žiakov (z ktorých boli 4 dospelí6), z toho 153 v HO, 124 vo VO, 98 v TO a 19 v AVaMO. 
Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 21 pedagogických zamestnancov (PZ), z nich boli 
8 interní a 13 externí učitelia. Odbornosť vyučovania všetkých predmetov na škole bola 
zabezpečená na 81,27 %. ZUŠ mala vytvorených 46 skupín7. Kontrola základného 
a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia bola vykonaná 
na hlavnom aj EP vo všetkých zriadených odboroch.  

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 

Výchovno-vzdelávací proces realizovala ZUŠ na hlavnom pracovisku, Námestie slobody 8, 
Krompachy v staršej historickej budove vo vlastníctve zriaďovateľa, ktorej exteriér ani interiér 
neboli zrekonštruované. Vyučovanie na EP prebiehalo v prenajatých priestoroch základných 
škôl8 v esteticky upravených bežných triedach. Na EP, Kluknava 43 v predmete hra na klavíri 
bola edukačná činnosť dočasne pozastavená pre materskú dovolenku vyučujúcej. Žiakov si 
prerozdelili učitelia HO na hlavnom pracovisku. V každej učebni ZUŠ vrátane EP bola PC 
zostava s wifi pripojením na internet. 

Základné učebné priestory, v ktorých sa realizovalo teoretické vyučovanie pre HO, spĺňali 
požiadavky normatívu. Prípravná hudobná výchova, hudobná náuka podľa stupňa štúdia 
jednotlivých študijných zameraní sa vyučovali v 12 odborných učebniach na hlavnom 
pracovisku (1 učebňa pre vyučovanie s vyhradeným priestorom pre spoločenské činnosti 
na hlavnom pracovisku s interaktívnou tabuľou a notebookom a 11 odborných učební 
pre praktické vyučovanie). Na hlavnom pracovisku sa nachádzal knižný archív s odbornou 
literatúrou, archív notového materiálu, archív zvukových a zvukovo-obrazových nosičov 
s nahrávkami.  

Učebne pre praktické vyučovanie v HO konkrétne predmetov – hra na klavíri, hra 
na sláčikových nástrojoch – husle, hra na akordeóne, hra na bicích nástrojoch, hra 
na drevených dychových nástrojoch – zobcová a priečna flauta, hra na gitare, hra na cimbale 
a spev spĺňali požiadavky normatívu. V kancelárii pre riaditeľa ZUŠ na hlavnom pracovisku sa 
vyučovala hra na klavíri a hra na cimbale. Učebne kapacitne postačovali na individuálne 
vzdelávanie žiakov.  
Priestory, ktoré boli vyhradené pre praktické vyučovanie v TO v jednej učebni na EP9, spĺňali 
požiadavky na základne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v danom odbore 
(priame vetranie a osvetlenie, výška stropu). Žiaci mali k dispozícii šatňu a dostatočne veľké 
úložné priestory na tanečné rekvizity a kostýmové vybavenie. 
Priestory pre praktické vyučovanie vo VO pre ZUŠ, ktoré sa realizovali v 4 učebniach iba 
na EP10, spĺňali požiadavky na základné priestorové zabezpečenie uvedeného odboru. Dve 

                                                           

2 ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy a EP, Kluknava 43; 
3 EP,ul. Mikuláša Šprinca 10/5, Krompachy, EP, Kluknava 43 a EP, Slovinky 71; 
4 EP ul. Mikuláša Šprinca 104/5, Krompachy; 
5 ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy; 
6 vo veku od 20 do 63 rokov, vzdelávaní v predmetoch hra na akordeón (2), hra na gitare (1) v HO, v AVaMO (1);  
7 HO – 19 skupín, TO – 9 skupín, VO – 14 skupín, AVaMO – 4 skupiny; 
8 ZŠ, Slovinky 71, ZŠ, Kluknava 43; 
9 EP ul. Mikuláša Šprinca 104/5, Krompachy; 
10 EP, ul. Mikuláša Šprinca 10/5, Krompachy, EP, Kluknava 43 a EP, Slovinky 71; 
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učebne na EP, ul. Mikuláša Šprinca 104, Krompachy (jedna z nich s keramickou pecou) boli 
využívané ako výtvarný ateliér, modelovňa, i ako pracoviská vybavené počítačmi – 
multimediálny ateliér (PC zostavy, strihový, animačný, grafický a modelačný softvér, 
videokamera) pre prácu s modernými informačno-komunikačnými technológiami (IKT). 
Súčasťou učební bola i odborná knižnica a skladový priestor. V prípade potreby vyučujúci 
pre žiakov na získavanie výtvarných poznatkov, či multimediálnu činnosť využívali IKT, či 
učebné pomôcky z neďalekého hlavného pracoviska (dataprojektor, prenosné svetlá, farebná 
tlačiareň, skener, kamerový statív, štúdiové svetlá). Edukačný proces na EP, Slovinky 71 a EP, 
Kluknava 43 bol realizovaný v klasickej triede vybavenej regálmi a uzamykateľnými skriňami 
na uskladnenie výtvarného materiálu a pomôcok. Na obidvoch uvedených EP vyučovala tá istá 
učiteľka, ktorá využívala IKT vybavenie, pomôcky z hlavného pracoviska, alebo EP, ul. Mikuláša 
Šprinca 104, Krompachy si prinášala so sebou. Každá učebňa mala vyčlenený priestor na archív 
žiackych výtvarných prác.  
Základné učebné priestory na teoretické vyučovanie v AVaMO (učebňa výpočtovej techniky 
a odborná knižnica vrátane DVD-téky) na hlavnom pracovisku boli využívané spoločne 
s ostatnými odbormi. Pre praktické vyučovanie boli vyčlenené všetky učebné priestory 
v súlade s požiadavkami Normatívu (ateliér audiovizuálnej tvorby, výtvarný ateliér –využívaný 
spoločne s VO, strihové pracovisko a zvukové pracovisko).  
Predložené zoznamy žiakov z elektronických triednych kníh preukázali, že v prípravnej 
hudobnej výchove (od 5 do 8 žiakov), v 2. časti I. stupňa základného štúdia pre teoretické 
vyučovanie v HO (hudobná náuka do 15 žiakov) a vo VO (do 10 žiakov) boli vytvorené skupiny, 
v ktorých nebol dodržaný maximálny počet stanovený Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) 
pre ZUŠ11.  

ZUŠ disponovala odporúčaným učebným priestorom pre praktické vyučovanie v HO mala 
zriadenú koncertnú sálu.  

 
Materiálno-technické zabezpečenie 

 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovane nespĺňalo v HO 
požiadavky uvedené v normatíve. Na hlavnom pracovisku v jednej zriadenej odbornej učebni 
nemali žiaci k dispozícii stoly/lavice buď s notovou osnovou alebo notovú osnovu 
ako samostatnú pomôcku.  

 Požiadavky na základné materiálno-technické zabezpečenie učebných priestorov 
praktického vyučovania v jednotlivých zriadených odboroch neboli splnené.  
Z požadovaného základného vybavenia v HO na hlavnom pracovisku chýbala stolička 
pod nohy v 4 odborných učebniach na vyučovanie hry na klavíri a v jednej učebni pre hru 
na akordeóne. V jednej odbornej učebni pre vyučovanie hry na cimbale neboli zabezpečené 
odborné knihy, časopisy, notový a obrazový materiál.  
K nedodržaniu základného vybavenia učebných priestorov na vyučovanie došlo aj vo VO. 
Na EP, Mikuláša Šprinca 104, Krompachy neboli zabezpečené praktikáble/pódiá (2x), ktoré 
chýbali i na EP, Slovinky 71 (1x) a EP, Kluknava 43 (1x).  
Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie v AVaMO nespĺňalo 
požiadavky normatívu, vo vybavení priestorov na vyučovanie formou cvičení chýbali: v ateliéri 
audiovizuálnej tvorby – kamerové svetlo, mattbox; zvukové pracovisko – červené signálne 
svetlo.  

                                                           

11 HO – ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy (prípravná hudobná výchova), ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy 

(3. ročník/2časť); VO – EP, Slovinky 71 a EP, Kluknava 43; 
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Škola disponovala aj odporúčaným materiálno-technickým vybavením pre praktické 
vyučovanie v AVaMO. Mala zriadenú koncertnú sálu, ktorej súčasťou bola susedná technická 
miestnosť, zariadená počítačom, notebookom, moderným viacúčelovým zariadením 
(štúdiovým softvérom a softvérom na spracovanie videa)12 riadiacim prenosným mixážnym 
pultom (osvetlenie, ozvučenie, nahrávanie).  

Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ školy a jeho zástupca spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon 

riadiacej funkcie. V aktuálnom školskom roku v ZUŠ vyučovalo 21 pedagogických 
zamestnancov vrátane riaditeľa školy (8 interní, 13 externí). Z nich kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ spĺňalo 17 učiteľov. 
Štyria v HO kvalifikačné predpoklady nespĺňali (1 interný a 3 externí zamestnanci). Učiteľka 
hry na klavíri pokračuje v magisterskom štúdiu13. Mala ukončené úplné stredné odborné 
vzdelanie (hudba, hra na klavíri)14 a pokračuje v štúdiu v študijnom odbore hra na klavíri. Ďalší 
traja pedagogickí zamestnanci mali ukončené úplné stredné odborné vzdelanie 
na konzervatóriách15 v požadovanom študijnom odbore (hra na gitare, husliach). Všetci traja 
pokračujú v štúdiu na konzervatóriách v danom študijnom odbore. Odbornosť vyučovania 
v uvedenom odbore (HO) bola zabezpečená na 74,95 %. Neodborne bolo odučených 
63,5 hodín týždenne v HO16. Stopercentná odbornosť vyučovania bola zabezpečená v TO, VO, 
AVaMO a v ŠPD.  

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
V pandemickom období škola neorganizovala žiadne verejné podujatia. Svoju činnosť 
prezentovala vo všetkých vyučovacích odboroch formou on-line koncertov a nahrávok 
cez platformu YouTube, Facebook a iné. Pripravovala online nahrávky a videá, ktoré 
zverejňovala aj na webovej stránke školy. 
V období pred pandémiou Covid 19 ZUŠ v čase sviatkov, výročí školy, či pri rôznych 
príležitostiach organizovaných mestom Krompachy, spolkami a organizáciami pôsobiacimi 
v meste bola súčasťou každého umeleckého vystúpenia17. V rámci ZUŠ organizovala interné 
koncerty (triedne besiedky, absolventské a promenádne koncerty, koncert štyroch ZUŠ18 
a koncerty najmenších žiakov školy). Súčasťou koncertov boli výstavy prác žiakov VO, resp. 
samostatné vernisáže žiakov VO. Škola sa pravidelne zúčastňovala školských, regionálnych 
a celoštátnych súťaží vo všetkých odboroch. 

 
 
 

                                                           

12 softvér DaVinci; 
13 Prešovská univerzita, odbor učiteľstvo a pedagogické vedy; 
14 Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša, M. Benku 7 v Prešove; 
15 Konzervatórium J.L.Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica, Konzervatórium , Timonova 2, Košice, 

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice; 
16 neodborne boli vyučované predmety hra na klavíri (13,5 hodín), hra na cimbale (3 hodiny), hra na husliach 

(33,5 hodín), hra na gitare (9 hodín), hra  na bicích nástrojoch (4,5 hodiny);. 
17 Slávnostný koncert pri výročí založenia školy, Adventný a Vianočný koncert, Dni mesta Krompachy, Deň matiek, 

Úcta k starším a rôzne iné tematické koncerty; 
18 ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy, ZUŠ, Široké 353, ZUŠ, ul. Hrad 28, Spišské Podhradie, ZUŠ, Lutherovo 
námestie č. 1, Gelnica; 
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2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala umelecké vzdelávanie na hlavnom a 3 EP v 4 odboroch – hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Stav základného 
a odporúčaného priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a personálneho 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu bol zisťovaný v každom z nich osobitne. 
Požiadavky normatívu na základné učebné priestory teoretického a praktického vyučovania 

boli splnené. ZUŠ realizovala edukačný proces na hlavnom pracovisku (v staršej budove) a v EP 

v prenajatých priestoroch základných škôl, ktoré boli zväčša esteticky upravené, účelne 

zariadené, vhodné na umelecké vzdelávanie žiakov. Všetky priestory vzhľadom na počet 

žiakov a organizáciu vzdelávania boli dostačujúce a umožňovali aj uskladnenie potrebných 

učebných pomôcok, zásob a inventáru. K pozitívnym zisteniam patrilo vybavenie koncertnej 

sály a technickej miestnosti na hlavnom pracovisku kvalitnou modernou IKT technikou 

s možnosťou jej využitia na realizáciu školských súťaží, či prezentovanie činnosti ZUŠ 

na verejnosti. Každá učebňa mala pripojenie na internet. Pri kontrole priestorových kapacít sa 

zistili nedostatky týkajúce sa nedodržania rámcového učebného plánu ŠVP ZUŠ pri vytváraní 

učebných skupín s počtom žiakov prekračujúcim určený maximálny počet.  

Normatív pre základné materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v ZUŠ, splnený nebol. Chýbala časť vybavenia takmer vo všetkých kontrolovaných odboroch 

na všetkých kontrolovaných pracoviskách. 

Škola disponovala aj odporúčaným priestorovým vybavením v HO (koncertná sála) 

a odporúčaným materiálno-technickým vybavením v AVaMO (nahrávacie štúdio).  

Personálne podmienky v ZUŠ boli vyhovujúce. Riaditeľ školy a jeho zástupca spĺňali 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie a väčšina učiteľov na výkon 

pedagogickej činnosti. Kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ nespĺňal 1 interný a 3 externí PZ 

v HO, ktorí nezískali požadovaný stupeň vzdelania a aktuálne si všetci dopĺňajú kvalifikáciu 

štúdiom na konzervatóriách. Odbornosť vyučovania všetkých predmetov vyučovaných 

na škole bola celkovo 81,27  %. 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (neuskutočňovanie výchovy 
a vzdelávania podľa ŠkVP: 

 nedodržaním NORMATÍVu základného a odporúčaného materiálno-technického 
a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ktorý schválilo 
MŠVVaŠ SR dňa 09. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO s účinnosťou 
od 1. septembra 2018 – konkrétne normatív-u pre materiálno-technické zabezpečenie 
v HO, VO a AVaMO; 

 nedodržaním rámcového učebného plánu ŠVP ZUŠ pre hudobný a výtvarný odbor: 
- časť poznámky k rámcovému UP (nedodržanie stanovených maximálnych počtov 

žiakov v skupinách zriadených pre vyučovanie predmetu – prípravná hudobná 
výchova, hudobná náuka a VO). 

 
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: 

 ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 21. 05. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa základného priestorového 
a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
a dodržiavania rámcového učebného plánu ŠVP ZUŠ pri vytváraní skupín žiakov 
a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Košice s uvedenými termínmi splnenia 
a menami zodpovedných zamestnancov.  

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Košice v termíne do 15. 10. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. ŠKVP „Školský vzdelávací program “ 
2. Zriaďovacia listina s dodatkami  
3. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
4. Zoznamy žiakov 
5. Rozvrhy hodín 
6. Úväzky učiteľov 
7. Informačný dotazník pre riaditeľa ZUŠ s prílohou - excel súbor ID ZUŠ  

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: PaedDr. Emil Dzvonik  
Dňa: 04. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
PaedDr. Emil Dzvonik 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Jozef Salanci, DiS. art.  

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 05. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
PaedDr. Emil Dzvonik      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Jozef Salanci, DiS. art.      .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Jozef Salanci, DiS. art, riaditeľ školy    ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Emil Dzvonik, školský inšpektor   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


