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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 sa uskutočnila v súkromnej základnej umeleckej škole (SZUŠ) 
s vyučovacím jazykom slovenským a v 11 zriadených elokovaných pracoviskách (EP): 
EP, Pružina 408; EP, Brvnište 388; EP, Papradno 312; EP, Udiča 248; EP, Dolná Maríková 470; 
EP, Slatinská 3, Beluša; EP, Prečín 106;EP, Domaniža 103;EP, Plevník - Drienové 284; 
EP, Slopná 96;EP, Sverepec 240. Zaradené EP ku dňu kontroly neboli formálne zapísané v sieti 
škôl a školských zariadení. ZUŠ bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 
dňa 01. 09. 1997. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval v hudobnom odbore (HO), 
výtvarnom odbore (VO) a tanečnom odbore (TO). V aktuálnom školskom roku bolo 
v kontrolovanom subjekte evidovaných 1066 detí a žiakov v 97 skupinách, z toho 
335 v HO,  108 vo VO a 623 v TO. V TO bol evidovaný 1 dospelý. Výchovu a vzdelávanie 
zabezpečovalo 28 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 22 interných a 6 externých 
učiteľov. Odbornosť vyučovania v ZUŠ pri vzdelávaní žiakov nebola 
zabezpečená, pri vzdelávaní dospelých bola zabezpečená. 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 38 učebniach, z toho 19 sa nachádzalo v sídle 
školy. Veľkosť učebných priestorov s priamym vetraním a osvetlením podľa vyučovaného 
predmetu zodpovedala bezpečnostným a hygienickým požiadavkám individuálneho 
a skupinového vyučovania. HO disponoval 21 učebňami pre teoretické a praktické vyučovanie. 
Učebne HO boli využívané pre individuálne vyučovanie žiakov (hra na gitare, harfe, klavíri, 
akordeóne, keyboarde, husliach, bicích nástrojoch, zobcovej flaute, hlasová výchova a spev), 
a pre skupinové vyučovanie (komorné, orchestrálne súbory, hudobná náuka, zborový spev). 
VO disponoval 3 učebňami pre praktické vyučovanie, TO disponoval 14 učebňami 
pre praktické vyučovanie, z toho 7 sa nachádzalo v sídle školy, v jednej bolo realizované 
aj vzdelávanie dospelých. Pre žiakov boli k dispozícii šatne oddelené pre chlapcov a dievčatá. 
Učebné priestory elokovaných pracovísk sa nachádzali v budovách základných škôl. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO, VO a TO vrátane EP podľa Základného a odporúčaného 
materiálno technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých 
boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa v HO nachádzala koncertná sála, v TO veľká 
tanečná sála. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v  HO bolo realizované v 21 učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie. 
Učebne pre individuálne a skupinové vyučovanie v sídle školy a v EP boli vybavené 
zodpovedajúcim školským nábytkom, kobercom, audiovizuálnymi pomôckami, notovým 
materiálom, zvukovými nosičmi, odbornou literatúrou, učebnicami a pracovnými zošitmi 
pre hudobnú náuku a hudobnými nástrojmi podľa študijného zamerania pri vzdelávaní žiakov 
a pri vzdelávaní dospelých. Vyučovanie v TO bolo realizované v 14 učebniach, v ktorých 
sa nachádzala drevená podlaha a baletizol, školský nábytok, žiaci a učitelia mali k dispozícii 
klavír, cvičebné pomôcky a audiotechniku. V 7 učebniach v EP chýbali baletné tyče a zrkadlá, 
v jednej učebni chýbala aj tanečná podlaha. Vyučovanie vo VO bolo realizované v 3 učebniach 
pre praktické vyučovanie. V učebniach sa nachádzal zodpovedajúci školský nábytok, žiaci 
a učitelia mali k dispozícii maliarske stojany, podložky na kreslenie, grafický lis, praktikábel, 
busty, pc zostavy na žiaka v skupine, audiovizuálnu techniku, fotoaparát, videokameru, 
kamerový statív, štúdiové svetlá, prenosné svietidlá, odbornú literatúru, skladové priestory. 
V sídle školy sa nachádzala keramická pec. Požiadavky na základné materiálno-technické 
vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania vrátane EP v HO a VO 
(normatív) pri vzdelávaní žiakov a v TO pri vzdelávaní dospelých boli splnené. Požiadavky 
na základné materiálno-technické zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania vrátane EP v TO (normatív) pri vzdelávaní žiakov neboli splnené. 
Z odporúčaného materiálneho a technického vybavenia v učebných priestoroch teoretického 
a praktického vyučovania (normatív) pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých 
bola vybavená koncertná sála v HO a veľká tanečná sála v TO.  

 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie 
v ZUŠ, neabsolvovali funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov. 
Výchovu a vzdelávanie v jednotlivých odboroch zabezpečovalo 28 pedagogických 
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zamestnancov (PZ), z nich bolo 22 interných a 6 externých učiteľov. Kvalifikačné predpoklady 
učiteľa v ZUŠ spĺňal vyučujúci vo VO, odbornosť vyučovania pri vzdelávaní žiakov bola 
zabezpečená (100 %). Z 19 vyučujúcich v HO spĺňalo kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ 
12 učiteľov. Dvaja vyučujúci získali vzdelanie v inom štáte, ale nepožiadali Ministerstvo 
školstva o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Dvaja interní PZ nezískali najmenej 
vyššie odborné vzdelanie. Vzdelanie v príslušnom odbore nezískal 1 interný a 4 externí PZ. 
Odbornosť vyučovania pri vzdelávaní žiakov v HO nebola zabezpečená (53,1 %). 
Z 8 vyučujúcich v TO 3 spĺňali kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ . Najmenej vyššie 
odborné vzdelanie nezískali 4 PZ, z nich bol 1 externý a 3 interní učitelia. Všetci traja interní PZ 
v TO si dopĺňajú kvalifikáciu štúdiom na konzervatóriu (6. ročník). Jeden interný PZ nezískal 
vzdelanie v príslušnom odbore. Odbornosť vyučovania v TO pri vzdelávaní žiakov nebola 
zabezpečená (49,84 %), pri vzdelávaní dospelých bola zabezpečená (81,82 %). Celková 
odbornosť vyučovania v ZUŠ pri vzdelávaní žiakov nebola zabezpečená (54,5 %). 
 

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Počas kontroly dokumentácie školy sa zistilo, že riaditeľ školy predložil vydané rozhodnutia 
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR) o zaradení 
všetkých EP do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2021, ku dňu kontroly neboli v sieti 
škôl a školských zariadení zapísané. 

 
2  ZÁVERY 

Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO, VO a TO vrátane EP podľa Základného a odporúčaného 
materiálno technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých 
boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa v HO nachádzala koncertná sála, v TO veľká 
tanečná sála. Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania vrátane EP v HO a VO (normatív) pri vzdelávaní žiakov 
a v TO pri vzdelávaní dospelých boli splnené. Požiadavky na základné materiálno-technické 
zabezpečenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania vrátane EP v TO 
(normatív) pri vzdelávaní žiakov neboli splnené. Z odporúčaného materiálneho a technického 
vybavenia v učebných priestoroch teoretického a praktického vyučovania (normatív) 
pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých bola vybavená koncertná sála v HO a veľká 
tanečná sála v TO. Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy spĺňali kvalifikačné predpoklady, 
podľa momentálne platných školských predpisov, neabsolvovali funkčné vzdelávanie 
pre vedúcich pedagogických zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ nespĺňalo 
12 PZ, z toho 3 si dopĺňajú kvalifikáciu štúdiom na konzervatóriu. Dvaja vyučujúci získali 
vzdelanie v inom štáte. Odbornosť vyučovania v ZUŠ pri vzdelávaní žiakov nebola 
zabezpečená, pri vzdelávaní dospelých bola zabezpečená. Zaradené elokované pracoviská 
ako súčasti SZUŠ, Stella, Hliny 1414/6, Považská Bystrica mali vydané rozhodnutia MŠVVaŠ SR, 
ale neboli zapísané v sieti škôl a školských zariadení. 
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 11 ods. 1 zákona písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (nesplnenie vyžadovaného stupňa vzdelania 2 učiteľmi v HO 
a 1 učiteľom v TO) 

2. § 12 ods. 1 zákona písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (nesplnenie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore 
5 učiteľmi v HO a 1 učiteľom v TO) 

3. nezabezpečenie Normatívu materiálno-technického a priestorového vybavenia, 
ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 09. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO 
pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 (v TO chýbala 
tanečná podlaha, baletné tyče a zrkadlá). 

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  
 v spolupráci so zriaďovateľom a MŠVVaŠ SR zabezpečiť formálny nedostatok, zapísanie 

aktuálnych zaradených elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení  
 pre zlepšenie riadiacich kompetencií vedúcich zamestnancov zabezpečiť účasť 

na funkčnom vzdelávaní riaditeľa školy a zástupkyne riaditeľa školy. 
 zabezpečiť podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladu o vzdelaní  vyučujúcich, 

ktorí získali vzdelanie v inom štáte. 
 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 30. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa chýbajúceho základného 
materiálno-technického vybavenia v zriadených odboroch a nesplnenia kvalifikačných 
požiadaviek vyučujúcich a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Trenčín 
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 Trenčín v termíne do 26. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. informačný dotazník pre riaditeľa školy;  
2. základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív; 
3. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov;  
4. úväzky pedagogických zamestnancov;  
5. výkaz 24-01 o základnej umeleckej škole;  
6. zriaďovacia listina; 
7. rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení elokovaných pracovísk.  
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ingrid Luknárová 
Dňa: 06. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
PaedDr. Ingrid Luknárová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Stanislav Kardoš, DiS. art 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 06. 2022 
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová       ...................................................... 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Stanislav Kardoš, 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): 
 
 
Stanislav Kardoš, DiS. art.                 ........................................................ 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


