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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Zabezpečenie, priebeh a výsledky prijímacieho konania v strednej odbornej škole 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Kontrolovaným subjektom bola súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom 

slovenským. Na štúdium pre školský rok 2022/2023 bolo prihlásených 121 uchádzačov. 

V študijnom odbore (ŠO) 8630 M animovaná tvorba škola evidovala 56 prihlášok, v ŠO 8604 M 

grafický dizajn 41 prihlášok, v 8606 M fotografický dizajn 9 prihlášok, 8610 M odevný dizajn 

7 prihlášok, v 8637 M 01 obrazová zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 8 prihlášok. Ku dňu 

konania inšpekcie sa prijímacích skúšok zúčastnilo 108 žiakov, z ktorých ju úspešne vykonali 

104. Všetkým úspešným uchádzačom boli zaslané rozhodnutia o prijatí.  

2. PRÍPRAVA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Štátna školská inšpekcia zistila, že  zriaďovateľka školy dňa 24. 06. 2021 zaslala oddeleniu 

školstva Bratislavského samosprávneho kraja návrh na počet žiakov do prvého ročníka 

v školskom roku 2022/2023. Dňa 28. 10. 2021 bolo škole doručené vyjadrenie BSK so 

schváleným iným počtom žiakov. Zriaďovateľka požiadala o prehodnotenie počtu 
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a odsúhlasenie upraveného návrhu - v ŠO 8630 M animovaná tvorba - 30 žiakov, 8637 M 01 

obrazová a zvuková tvorba - 10, 8604 M grafický dizajn - 25, 8606 M fotografický dizajn - 10 

a 8610 M odevný dizajn - 5 žiakov, spolu 80 žiakov 1. ročníka. Ministerstvo školstva vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) po prerokovaní so samosprávnym krajom 

posúdilo doručenú žiadosť a 31. 1. 2022 zverejnilo upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej 

forme štúdia, ktorý bol v súlade s upraveným návrhom zriaďovateľky. Návrhy počtu žiakov 

(pôvodný i upravený) neboli riaditeľom školy predložené na prerokovanie v pedagogickej rade 

a rade školy. Na zasadnutí pedagogickej rady školy neboli následne prerokované ani počty 

tried a termíny konania prijímacích skúšok (PS), uvedené skutočnosti neboli predložené na 

vyjadrenie rade školy, prerokovávali sa na stretnutiach zriaďovateľky s vedením školy. Na 

webovom sídle školy boli k prijímaciemu konaniu  zverejnené charakteristiky jednotlivých 

študijných odborov a možnosti štúdia na škole, chýbali informácie o počte tried a žiakov, ktoré 

škola plánuje v školskom roku 2022/2023 pre ponúkané študijné odbory zriadiť. Ako termín 

PS bol zverejnený termín 21. 3. 2022 a náhradný termín 05. 05. 2022 v rozpore so 

stanovenými termínmi MŠ SR. Pre  každý študijný odbor a pre každý termín PS riaditeľ školy 

určil prijímaciu komisiu.  

3. ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA PRIJÍMANIA NA VZDELÁVANIE 

Riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľkou  určil formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky 

s kritériami úspešného vykonania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 bez 

prerokovania na zasadnutí pedagogickej rady. Profilovým predmetom prijímacej skúšky 

vzhľadom na charakter študijných odborov bola talentová skúška. Jediným kritériom 

úspešného vykonania prijímacej skúšky bolo dosiahnutie minimálneho počtu 30 bodov zo 60. 

V prijatých kritériách nebolo uvedené, ako bude škola postupovať pri prijímaní uchádzačov, 

ktorí získali pri PS rovnaký počet bodov. Kritériá boli zverejnené na webovej stránke školy a na 

portáli www.svs.edu.sk. Prijímacia skúška pozostávala z 3 častí, ktoré tvorili kresba zátišia, 

voľná téma podľa vybraného študijného odboru (8630 M animovaná tvorba – obrázkový 

príbeh (komiks) zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo 

vlastnom výtvarnom štýle, 8604 M grafický dizajn – výtvarné riešenie - plagát s použitím 

zvieraťa, 8606 M fotografický dizajn – titulná strana časopisu – koláž, 8610 M odevný dizajn – 

návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy, 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – 

kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, 

rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle) a minimálne 20 domácich prác 

podľa vybraného študijného odboru. Za každú časť prijímacia komisia mohla prideliť 20 bodov, 

maximálny dosiahnuteľný počet bodov bol 60. 

Škola predložila školskej inšpekcii 121 prihlášok na štúdium - 120 prihlášok žiakov 9. ročníka 

základnej školy a 1 prihlášku žiaka 8. ročníka, ktorý bol pozvaný na PS v rozpore s právnymi 

predpismi. V niektorých prihláškach chýbali podpisy oboch rodičov, potvrdenie základnej 

školy, uvedenie termínu PS. Chýbajúce údaje škola zisťovala a dopĺňala komunikáciou so 

základnými školami, resp. zákonnými zástupcami uchádzačov o štúdium. Po prijatí prihlášky 

na štúdium zasielala škola pozvánky na PS v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr päť 

dní pred termínom ich konania).  

PS pre školský rok 2022/2023 sa k dátumu vykonania inšpekcie konali v piatich termínoch. 

V rozpore so zákonom sa individuálna prijímacia skúška pre 1 žiačku konala dňa 14. 12. 2021, 

následne v termíne 23. 2. 2022 (pozvaní 10 žiaci, zúčastnilo sa 9), v termíne 21. 3. 2022 

http://www.svs.edu.sk/


 

3 

 

(pozvaní 42 žiakov, zúčastnili sa 40), 21. 4. 2022 (pozvaní 29, zúčastnili sa 28). Na prvý termín 

určený MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2022 bolo pozvaných 35 uchádzačov, zúčastnilo sa 31 žiakov. Na 

druhý termín PS stanovený MŠVVaŠ SR dňa 12. 5. 2022 škola pozvala 4 záujemcov. 

Prijímacia komisia hodnotila všetky časti PS a získané body za jednotlivé časti v každom 

termíne zaznamenávala do prehľadnej tabuľky.  

4. PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM 

Na základe predložených záznamov z  prijímacích komisií a podľa zápisnice zo zasadnutia 

hodnotiacej komisie, ktorú tvorili členovia všetkých prijímacích komisií vrátane RŠ, školou 

stanovené kritériá na úspešné vykonanie skúšok splnilo 104 uchádzačov o štúdium - v ŠO 8630 

M animovaná tvorba splnilo 51 žiakov, 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - 7, 8604 M 

grafický dizajn - 35 , 8606 M fotografický dizajn – 7 a 8610 M odevný dizajn - 4 žiaci.  Kritériá 

nesplnili 5 žiaci. Všetkým žiakom, ktorí splnili kritériá talentových skúšok bolo vydané 

rozhodnutie RŠ o prijatí na štúdium v danom ŠO, čo bolo v rozpore s najvyšším počtom žiakov 

stanoveným MŠVVaŠ SR. Na základe vyjadrenia RŠ, výsledky prijímacieho konania  oznamovali 

uchádzačom o štúdium individuálne po vykonaní talentových skúšok. V termíne stanovenom 

MŠVVaŠ SR (18. 5. 2022) bol na stránke školy uverejnený zoznam prijatých a neprijatých 

uchádzačov na štúdium bez uvedenia bodového hodnotenia dosiahnutého pri PS. K termínu 

vykonania kontroly školskou inšpekciou so školou uzavrelo zmluvu o štúdiu 35 rodičov žiakov, 

ktorí úspešne vykonali talentové skúšky. 

ZÁVER 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že návrhy počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku sa neprerokovávali v pedagogickej rade a v rade školy.  

Prerokovávané v pedagogickej rade neboli ani počty tried a termíny konania  prijímacích 

skúšok, pričom uvedené skutočnosti neboli predložené na vyjadrenie rade školy. Škola na 

svojom webovom sídle neuverejňovala všetky zákonom predpísané informácie o PS (chýbali 

informácie o počte tried a žiakov pre školský rok 2022/2023). Na prijímacie konanie bol 

pozvaný aj žiak, ktorý nespĺňal zákonom stanovené kritériá pre možnosť štúdia na strednej 

odbornej škole. Kritériá úspešného vykonania prijímacích skúšok sa neprerokovávali na 

zasadnutí pedagogickej rady. Absentovalo určenie postupu pri prijímaní uchádzačov v prípade 

dosiahnutia rovnosti bodov. V rozpore so zákonom škola organizovala termíny prijímacích 

skúšok v mesiacoch december, február, marec a apríl. Riaditeľ školy tým, že vydával 

rozhodnutia o prijatí priebežne všetkým žiakom, ktorí v týchto termínoch úspešne vykonali 

prijímacie skúšky, nedodržal termín určený ministerstvom školstva o zverejnení výsledkov 

prijímacieho konania. Riaditeľ školy vydal rozhodnutia o prijatí vyššiemu počtu uchádzačov 

o štúdium, ako bol určený najvyšší počte žiakov  prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 

stanovený MŠVVaŠ SR. Zoznam uverejnený na webovom sídle školy k dátumu určenému 

MŠVVaŠ SR obsahoval zoznam prijatých / neprijatých uchádzačov na štúdium s číselným 

kódom, nie však poradie žiakov podľa dosiahnutých bodov usporiadaných zostupne podľa 

študijných odborov.  
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 64 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neprerokovanie návrhu 

počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 

v pedagogickej rade a v rade školy); 

2. § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neprerokovanie počtu 

žiakov, tried a termínov konania prijímacích skúšok v pedagogickej rade, 

nepredloženie rade školy a neuverejnenie uvedených údajov na webovom sídle školy); 

3. § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neprerokovanie formy 

prijímacej skúšky, jej obsahu a rozsahu v pedagogickej rade školy, neurčenie kritérií na 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky v prípade rovnosti  bodov uchádzačov o štúdium); 

4. § 62 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie žiaka, ktorý 

nezískal nižšie stredné vzdelanie, do prijímacieho konania); 

5. § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedodržanie termínu 

konania prijímacích skúšok určeného ministerstvom školstva);  

6. § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nezverejnenie 

uchádzačov na webovom sídle školy zoradených podľa poradia na základe získaných 

bodov v prijímacom konaní). 

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. odporúča 
- dôsledne kontrolovať úplnosť údajov v  prihláškach na štúdium; 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 25. 6. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa neprerokovania návrhu počtu 
žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 
v pedagogickej rade a v rade školy; neprerokovania počtu žiakov, tried a termínov 
konania prijímacích skúšok v pedagogickej rade, nepredloženia rade školy 
a neuverejnenia uvedených údajov na webovom sídle školy; neprerokovania formy 
prijímacej skúšky, jej obsahu a rozsahu v pedagogickej rade školy, neurčenia kritérií na 
úspešné vykonanie prijímacej skúšky v prípade rovnosti  bodov uchádzačov o štúdium;  
zaradenia do prijímacieho konania žiaka, ktorý nespĺňal zákonom stanovené kritériá 
pre možnosť štúdia na strednej odbornej škole; nedodržania termínu konania 
prijímacích skúšok určených ministerstvom školstva; nezverejnenia uchádzačov na 
webovom sídle školy zoradených podľa poradia na základe získaných bodov 
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v prijímacom konaní  a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Bratislava s 
uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

k porušeniam v § 62, § 64 až § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť 

Školskému inšpekčnému centru Bratislava v termíne do 30. 04. 2023 a v § 68 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov predložiť Školskému inšpekčnému centru Bratislava 

v termíne do 25. 05. 2023. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Prihlášky na vzdelávanie; 
2. návrh na počet žiakov prvého ročníka na školský rok 2022/2023; 
3. schválenie počtu žiakov prvého ročníka na školský rok 2022/2023; 
4. kritériá prijímania na vzdelávanie; 
5. dokumentácia k prijímacím skúškam; 
6. zápisnica zo zasadnutia hodnotiacej komisie talentových prijímacích skúšok pre školský 

rok 2022/2023; 
7. rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Katarína Bederková 
Dňa: 31. 05. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 

Ing. Katarína Bederková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Ján Mózer 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 06. 2022 v Bratislave 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 

 
 
 
 

Ing. Katarína Bederková      ........................................................ 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec 
 
 
 
 
       Mgr. Ján Mózer   
 ...................................................... 
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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): 
 
 
 
 
 
Mgr. Ján Mózer      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
   
 
 
 
 
Ing. Katarína Bederková        ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


