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Názov kontrolovaného subjektu 
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Zriaďovateľ Mesto Gbely 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Bc. Magdaléna Rafaelisová, DiS.art., riaditeľka školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2131/2021-2022 zo dňa 24. 05. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Mgr. Marcela Kubišová, školská inšpektorka, ŠIC Trnava  ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole (ZUŠ) 

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná umelecká škola, Čsl. armády 1207, Gbely 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 22011/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 13. 02. 2020 a  27. 02. 2020 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Silvia Holečková 
 
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa nedodržania normatívu 
materiálno-technického vybavenia v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, neúplného 
priestorového zabezpečenia vo výtvarnom odbore a nesplnenia kvalifikačných predpokladov 
na výkon pedagogickej činnosti u 5 interných pedagogických zamestnancov a 2 externých 
pedagogických zamestnancov. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Zabezpečiť pedagogických zamestnancov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady 
na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ 
Kontrola dokumentácie týkajúca sa vzdelania učiteľov ZUŠ preukázala nedôsledné 
odstránenie nedostatku zisteného pri tematickej inšpekcii. Nedostatok pretrvával 
v nespĺňaní kvalifikačných požiadaviek u 1 učiteľky v tanečnom odbore (TO). 
Pedagogická zamestnankyňa neabsolvovala príslušný študijný program vzhľadom 
na predmet, ktorý vyučuje a ani do 4 rokov od vzniku pracovného pomeru v ZUŠ 
neukončila vzdelávanie na získanie kvalifikačných predpokladov na vykonávanie 
pracovnej činnosti učiteľa TO. Opatrenie nebolo splnené.  
 

2. Zostaviť úväzky pedagogickým zamestnancom v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov  
Kontrolou predložených dokladov o dosiahnutom vzdelaní pedagogických 
zamestnancov školská inšpekcia zistila, že 2 učitelia (1 v tanečnom odbore, 
1 v hudobnom odbore) nespĺňali podmienku pre vyučovanie predmetov, pre ktoré 
získali vzdelanie v rozsahu najmenej jednej polovice ich základného úväzku zníženého 
o jednu hodinu. Opatrenie nebolo splnené.  
 

3. Doplniť chýbajúce priestorové a materiálno-technické vybavenie v hudobnom 
odbore (HO), výtvarnom odbore(VO) a tanečnom odbore (TO).  
Fyzickou obhliadkou priestorov školská inšpekcia zistila, že riaditeľka školy vytvorila 
modelovňu a pracovisko vybavené počítačmi v súlade s požiadavkami stanovenými 
normatívom na základné učebné priestory teoretického a praktického vyučovania. 
Odstránila nedostatky súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením pre hudobný 
odbor (zakúpila notačný program MUSESCORE, koberec) a výtvarný odbor (grafický 
lis, praktikábel/pódium, busta/predloha na kreslenie, dataprojektor/televízor, PC 
zostavy + programy – Blender, Da vinci resolve project server, Resolve, Open toonz, 
Schetchup 8, stoly pod PC zostavy, sochárske stojany, dosky na modelovaciu hmotu, 
stôl na odlievacie práce a keramickú pec). Tanečný odbor v aktuálnom školskom roku 
aktívne pracoval len na hlavnom pracovisku ZUŠ a jeho materiálno-technické 
zabezpečenie zodpovedalo požiadavkám normatívu.  
Opatrenie bolo splnené. 

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila 1 z 3 prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin 
ich vzniku. Doplnením chýbajúceho materiálno-technického vybavenia učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania v hudobnom a výtvarnom odbore sa vytvorili 
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podmienky pre skvalitnenie vyučovacieho procesu, najmä pre podporu názornosti 
vo vyučovaní a rozšírenie činností multimediálneho charakteru. 
Nesplnením 2 prijatých opatrení týkajúcich sa nezabezpečenia kvalifikovaného učiteľa v TO 
a nezohľadnením aprobačných predmetov, v ktorých vyučujúci získali vzdelanie pri rozdelení 
úväzkov nebola zabezpečená odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 13 ods. 1 Zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nespĺňanie povinnosti 
vyučovať predmety študijného odboru, v ktorom získali vzdelanie v rozsahu najmenej 
jednej polovice ich základného úväzku zníženého o jednu hodinu u 2 učiteľov ZUŠ); 

2. § 83 ods. 1 Zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1 učiteľka ZUŠ neukončila 
vzdelávanie na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti ani 
do 4 rokov od vzniku pracovného pomeru v ZUŠ); 

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 ukladá vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto opatrenia: 

1. Zostaviť úväzky pedagogických zamestnancov v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. Zabezpečiť pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady 
na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ v TO. 

Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru v Trnave v termíne do 31. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov  
2. správa o prijatí opatrení 
3. správa o splnení opatrení 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marcela Kubišová  
Dňa: 03. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Marcela Kubišová 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Bc. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art. 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 20. 06. 2022 
v Gbeloch 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Marcela Kubišová     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Bc. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.    .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Bc. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marcela Kubišová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


