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Číslo: 1089/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 24. 05. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná umelecká škola, Školská 11, Slovenský Grob 

Zriaďovateľ Prof. Boris Lenko, Art.D. 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Prof. Boris Lenko, Art.D., riaditeľ školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1089/2021-2022 zo dňa 17. 05. 2022 inšpekciu 
vykonala: 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, školská inšpektorka,          
ŠIC Bratislava                                                                                ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná umelecká škola, Školská 11, Slovenský Grob 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1050/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 17. 01. 2020 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Eva Poláková 
 
Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie boli v súkromnej základnej umeleckej škole (SZUŠ) Štátnou 
školskou inšpekciou (ŠŠI) zistené nedostatky týkajúce sa chýbajúcich učebných priestorov 
(multimediálny ateliér, modelovňa, sklad) vo výtvarnom odbore (VO), neúplného materiálno-
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technického vybavenia vo výtvarnom odbore (VO), v tanečnom odbore (TO) a neabsolvovania 
funkčného vzdelávania vedením školy v zákonom stanovenej lehote.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
       1.  Zabezpečiť odbornosť vyučovania v niektorých predmetoch v HO 

ŠŠI kontrolou predloženej dokumentácie zistila, že odbornosť vyučovania sa zvýšila 
presunom pedagógov na výučbu predmetov, pre ktoré spĺňali kvalifikačné predpoklady 
a tiež prijatím nových pedagogických zamestnancov spĺňajúcich kvalifikačné 
predpoklady učiteľa ZUŠ.  
Odporúčanie bolo akceptované. 

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť učebný priestor pre multimediálny ateliér, modelovňu a skladové 
priestory vo výtvarnom odbore 
Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) získala od ZŠ, v ktorej sídli, do prenájmu 
miestnosť, v ktorej zriadila chýbajúci sklad. Priestory pre modelovňu zabezpečili 
rozdelením učebne VO na dve časti. Chýbajúci multimediálny ateliér zriadili 
v počítačovej učebni ZŠ Slovenský Grob, kde SZUŠ sídli. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť úplné materiálno-technické vybavenie vo VO a TO 
Pre žiakov VO škola zakúpila grafický lis, praktikáble /pódium, strihový, grafický, 
animačný a 3D modelačný softvér, kompaktný fotoaparát, videokameru, skener, 
farebnú tlačiareň, kamerový statív, sochárske stojany a regál, nádobu na modelovaciu 
hmotu, keramickú pec a stôl na odlievacie práce. Materiálno-technické vybavenie pre 
TO škola doplnila o videokameru, 2 mobilné zrkadlové steny  
200 x 190 cm a zabezpečila baletné tyče. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

3. Získať profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností u riaditeľa 
a zástupkyni školy 
Riaditeľ školy predložil ŠŠI potvrdenie o absolvovaní funkčného vzdelávania pre 
vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov zo dňa 
20. 04. 2021 v Metodicko - pedagogickom centre Bratislava. 
Pozícia zástupkyňa školy v školskom roku 2020/2021 zanikla.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 
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Riaditeľ školy splnil všetky 3 prijaté opatrenia a 1 odporúčanie. Absolvovaním 
funkčného vzdelávania, zabezpečením chýbajúcich učebných priestorov a úplného 
materiálno–technického vybavenia pre VO a TO v súlade s normatívom riaditeľ školy 
prispel k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; 
2. správa o prijatých opatreniach školy na odstránenie nedostatkov a ich príčin; 
3. potvrdenie o absolvovaní funkčného vzdelávania riaditeľa školy; 
4. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová  
Dňa: 27. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, školská inšpektorka 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
             Prof. Boris Lenko, Art.D., riaditeľ školy  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 05. 2022  
v Bratislave: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová    ....................................................  
  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 
Prof. Boris Lenko, Art.D.                          .....................................................  
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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): 
 
 
 
 
 
Prof. Boris Lenko, Art.D.                                          ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu : 
 
Mgr. Svetlana Biskupič  Čikelová     ..................................................... 

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


