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Školské inšpekčné centrum Nitra 
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Číslo: 4068/2021-2022 

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 26. 04. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno 

Zriaďovateľ Mesto Komárno 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Ferdinand Pastorek – riaditeľ základnej umeleckej školy 

Mgr. Beáta Kalmárová, DiS. art. – zástupkyňa riaditeľa školy 

Gyöngyi Vágó DiS. art. – zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4068/2021-2022 zo dňa 25. 04. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Katarína Lészkóová, školská inšpektorka – ŠIC Nitra                 ......................................  

 

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 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 4001/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 09. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Katarína Lészkóová 

Zistené nedostatky:  
Zo záverov následnej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa chýbajúcej tanečnej sály 

v priestorovom zabezpečení tanečného odboru (ďalej TO) v jednej základnej škole a absencie 

tanečnej podlahy, zrkadiel na najdlhšej strane miestnosti, baletných tyčí, cvičebných podložiek 

pre žiakov, audioprehrávača alebo PC/notebooku s reproduktormi alebo DVD prehrávača 
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alebo televízora, klavíra, stoličky ku klavíru, kostýmového vybavenia žiakov pre verejné 

vystúpenie, rytmických a melodických ľahko ovládateľných nástrojov, zvukových a zvukovo-

obrazových nosičov s nahrávkami, odbornej literatúry, notových a obrazových materiálov 

v miestnosti využívanej pre praktické vyučovanie TO, využívania priestorov 7 základných škôl 

na výchovno-vzdelávaciu činnosť základnej umeleckej školy, ktoré neboli zaradené do siete 

škôl a školských zariadení ako jej elokované pracoviská. 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

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

 
1. Zabezpečiť tanečnú sálu v základnej škole, v ktorej je realizované praktické vyučovanie 

TO a zabezpečiť jej úplné materiálno-technické vybavenie.  
V Cirkevnej spojenej škole Marianum, Ul. biskupa Királya 30, Komárno, bolo praktické 
vyučovanie TO realizované v novozriadenej tanečnej sále. Fyzickou kontrolou 
bolo zistené, že bola vybavená tanečnou podlahou, zrkadlom na najdlhšej strane 
miestnosti, baletnými tyčami, cvičebnými podložkami pre žiakov, audioprehrávačom 
a PC/notebookom s reproduktormi, televízorom, klavírom, stoličkou ku klavíru, 
kostýmovými vybaveniami žiakov pre verejné vystúpenie, rytmickými a melodickými 
ľahko ovládateľnými nástrojmi, zvukovými a zvukovo-obrazovými nosičmi 
s nahrávkami, odbornou literatúrou, notovými a obrazovými materiálmi.   

      Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Nevyužívanie priestorov 7 základných škôl na výchovno-vzdelávaciu činnosť 
základnej umeleckej školy, ktoré neboli zaradené do siete škôl a školských zariadení 
ako elokované pracoviská. 
Škola ukončila vzdelávanie žiakov v priestoroch 7 základných škôl, ktoré nemala 
zaradené do siete škôl a školských zariadení. Od 03. 11. 2021 výchovno-vzdelávacia 
činnosť hudobného odboru (ďalej HO) a praktické vyučovanie TO bola realizovaná 
v priestoroch hlavnej budovy Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, 
Letná 12, Komárno.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

1.3  INÉ ZISTENIA 
Zriaďovateľ reagoval na upozornenie zaslané Štátnou školskou inšpekciou dňa 13. 10. 2021 
vo veci nezaradenie priestorov 7 základných škôl využívaných na výchovno-vzdelávaciu 
činnosť Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno 
ako elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení. Dňa 03. 11. 2021 zaslal 
informáciu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu len v priestoroch zaradených 
do siete škôl a školských zariadení.  
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2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil obidve prijaté opatrenia. Zriadenie tanečnej sály v základnej škole 
zaradenej do siete škôl a školských zariadení ako elokované pracovisko základnej umeleckej 
školy, v ktorej realizovali praktické vyučovanie tanečného odboru a zabezpečenie jej 
materiálno-technického vybavenia vytváralo optimálne prostredie pre umelecké vzdelávanie 
žiakov. Realizovaním výchovno-vzdelávacej činnosti len v priestoroch zaradených do siete škôl 
a školských zariadení bol zosúladený stav s právnymi predpismi a vytvorené podmienky 
pre plnenie vzdelávacích štandardov.  
 
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 na odstránenie zistených nedostatkov, 
3. zaslanie informácie o odstránení zisteného nedostatku zriaďovateľom, 
4. Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy s prílohou (Základné a odporúčané 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole). 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Katarína Lészkóová  
Dňa: 16. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Mgr. Katarína Lészkóová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Ferdinand Pastorek 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 05. 2022 v Nitre: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Lészkóová     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Ferdinand Pastorek                     .....................................................  
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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. Ferdinand Pastorek, riaditeľ školy                             ....................................................  
   
 
Stanovisko školskej inšpektorky k vyjadreniu: 
 
Mgr. Katarína Lészkóová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  


