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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  
Kontrolovaným subjektom bola Základná umelecká škola (ZUŠ) s vyučovacím jazykom 

slovenským, zaradená do siete škôl a školských zariadení od 01. 01. 2002. 

Výchovu a vzdelávanie pre 474 žiakov zabezpečovalo 26 interných pedagogických 

zamestnancov v 3 odboroch – hudobný (HO), výtvarný (VO) a tanečný (TO). Výchovno-

vzdelávací proces bol realizovaný v sídle školy a na 2 elokovaných pracoviskách1 (EP), z toho 

do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené iba 1 EP2. 

                                                           

1 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín; EP, Oravský Podzámok 51 
2 EP, Oravský Podzámok 51 
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Odbornosť vyučovania v ZUŠ bola zabezpečená na 70,78 %. Neodborne bolo odučených 

106,5 hodín v HO, 21 hodín v TO a 11 hodín vo VO. 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
 
Priestorové zabezpečenie 

ZUŠ sídlila vo vlastných priestoroch sídla3 a v prenajatých priestoroch na 2 EP. 
Priestorové zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania bolo kontrolované v HO, VO 
a TO odbore v sídle školy a na EP v 24 učebniach. 
Hudobný odbor 
Edukáciu pre skupinové a individuálne vyučovanie žiakov v HO realizovala ZUŠ v 18 učebniach, 
v 11 učebniach v sídle školy a v 7 učebných priestoroch pre individuálne vzdelávanie žiakov 
na EP. 
Učebne boli priestranné, dostatočne osvetlené a svojimi priestorom zodpovedali 
bezpečnostným a hygienickým požiadavkám pre individuálne a skupinové vyučovanie žiakov 
v ZUŠ. Súčasťou priestorov v sídle školy bola i koncertná sála. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie tried teoretického a praktického vyučovania 

podľa Základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) v HO boli v sídle školy 

a na jej elokovaných pracoviskách splnené. 

Tanečný odbor 

Vzdelávanie žiakov v TO prebiehalo v 2 učebniach, v učebni v sídle školy a v učebni na EP, 
Oravský Podzámok 51. Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov 
praktického vyučovania v TO boli podľa normatívu splnené iba v sídle školy. Učebňa na EP 
sa nachádzala v bežnej triede základnej školy. Tanečný priestor nespĺňal základné požiadavky 
priestorového zabezpečenia stanovené normatívom, absentovalo miesto na prezliekanie 
sa žiakov. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov praktického vyučovania 
v TO v ZUŠ podľa normatívu neboli splnené. 
Výtvarný odbor 
Vyučovanie VO v ZUŠ bolo realizované v 4 učebniach4, ktoré boli dostatočne osvetlené 
a vyhovovali hygienickým požiadavkám, bezpečnosti a ochrane zdravia.  
Priestor na vyučovanie praktického a teoretického vyučovania v sídle školy škole prebiehal 
v 3 samostatných učebniach5. Realizácia vyučovania na EP, Oravský Podzámok 516 bola 
v učebni, ktorá nespĺňala požiadavky povinného priestorového vybavenia. Chýbala modelovňa, 
skladový priestor a odborná knižnica so základným materiálno-technickým vybavením. 
Multimediálna učebňa absentovala na obidvoch pracoviskách. 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov praktického vyučovania 
vo VO podľa normatívu neboli splnené. 
 Zriadené učebne pre praktické a teoretické vyučovanie v HO, TO a VO v sídle školy 

a na EP nedisponovali nadštandardným priestorovým vybavením.  

 

                                                           

3 3 budovy v sídle školy na Námestí slobody 1271/6 v Dolnom Kubíne 
4 3 učebne v sídle školy, 1 učebňa na EP, Oravský Podzámok 51 
5 2 výtvarné ateliéri, modelovňa 
6 vzdelávanie prebiehalo v priestoroch triedy  
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Materiálno-technické zabezpečenie 

 Vyučovanie v HO bolo realizované v 18 učebniach (17 učební pre praktické vyučovanie, 

1 učebňa pre teoretické vyučovanie).  

Výchovno-vzdelávací proces predmetu hudobná náuka bol realizovaný len v sídle školy. 

Odborná učebňa pre teoretické vyučovanie s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti 

disponovala základným vybavením pre teoretické vyučovanie. Podlaha učebne bola sčasti 

pokrytá kobercom. Súčasťou jej priestoru bola katedra so stoličkou pre učiteľa, lavice a stoličky 

pre žiakov, stierateľná tabuľa, klavír so stoličkou, notová osnova a nástenka. Interaktívna 

zostava poskytovala pripojenie na počítačovú zostavu prípadne notebook, k dispozícii bol flash 

disk. Odborné knihy, časopisy, obrazový materiál, zvukové nahrávky, učebnice a pracovné 

zošity, rytmické a melodické ľahko ovládateľné nástroje boli dostupné pre všetkých žiakov. 

V prípade potreby audioprehrávača (CD, MC) a zvonkohry si ich každý vyučujúci hudobnej 

náuky vyzdvihol v kabinete určenom na odkladanie materiálneho-technického zabezpečenia 

ZUŠ.  

V 10 odborných učebniach praktického vyučovania HO v sídle školy7 a v 7 odborných učebniach 
na 2 EP8 bolo pre žiakov zabezpečené potrebné materiálno-technické vybavenie pre praktickú 
výučbu. Súčasť všetkých priestorov učební tvorili potrebné hudobné nástroje podľa študijného 
zamerania, stôl a stolička pre učiteľa, stolička pre žiaka, podložka na nohy. Pedagógovia 
vyučujúci sláčikové nástroje, kontrabas a gitaru mali v učebných priestoroch k dispozícii 
náhradné struny, ladičky nástrojov, kolofóniu a náhradnú podušku. Učebne sláčikových 
nástrojov a učebne hry na gitare, hry na kontrabas, hry na bicie nástroje a hry na akordeón 
disponovali stojanmi na noty. Súčasťou priestorov na výučbu sláčikových, bicích, drevených 
dychových nástrojov a priestorov na vyučovanie spevu bolo zrkadlo. Metronóm využívali všetci 
pedagógovia prevažne v mobilných aplikáciách. Zvukové nahrávky s nosičmi, potrebná odborná 
literatúra, notové záznamy a obrazový materiál boli uskladnené v uzamykateľných priestoroch 
učební. Audioprehrávače mali pedagógovia v sídle školy k dispozícii v skladových priestoroch 
ZUŠ. Na EP sa audioprehrávače nachádzali v uzamykateľných priestoroch učební.  
Na organizovanie koncertov a spoločenských akcií pre žiakov a ich zákonných zástupcov 
využívala škola koncertnú sálu. 
Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO boli podľa normatívu splnené. 
 Výchovno-vzdelávací proces VO v ZUŠ realizovali v 4 učebniach9. Vyučovanie v sídle 
školy prebiehalo vo výtvarných ateliéroch a modelovni, ktorých vybavenie bolo v súlade 
so stanoveným normatívom. Nachádzali sa v nich pracovné stoly, učiteľský stôl so stoličkou, 
stoličky pre žiakov, podložky na kreslenie, koše na odpad, vodovod s drezom a regály. 
Vo výtvarnom ateliéri sa nachádzal dataprojektor, prenosné svietidlá, busty, grafický lis, 
praktikábel. V modelovni bola okrem vyššie uvedeného materiálno-technického zabezpečenia 
nádoba na modelovaciu hmotu, modelovací stôl a keramická pec. Súčasťou spoločných 
priestorov VO boli sklad a odborná knižnica. Knižnica obsahovala odborné knihy, časopisy 

                                                           

7 3 učebne hry na klavíri, 3 učebne hry na sláčikových nástrojoch, 2 učebne hry na gitare, 1 učebňa hry 

na kontrabase a 1 učebňa hlasovej výchovy 
8 1 učebňa hry husliach, 2 učebne hry na akordeóne, 1 učebňa hry na klavíri, 1 učebňa hry na bicie nástroje, 

1 učebňa hry na ukulele a 1 učebňa hry na gitare 
9 3 učebne v sídle školy, 1 učebňa na EP, Oravský Podzámok 51.  
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a motivačné DVD filmy. V skladových priestoroch boli uskladnené učebné pomôcky, pracovné 
materiály a súbory žiackych prác.  
Vyučovanie VO na EP, Oravský Podzámok 51 bolo realizované iba v jednej miestnosti, 

ktorá bola súčasne výtvarným ateliérom, modelovňou a skladovým priestorom. Podľa 

stanoveného normatívu absentoval na EP grafický lis, praktikábel/pódium, busta, stôl 

na odlievacie práce, dataprojektor/televízor. Počet maliarskych stojanov nezodpovedal počtu 

žiakov navštevujúcich VO. Odborné časopisy, knihy, motivačné DVD filmy neboli k dispozícii, 

vyučujúca si ich v prípade potreby zabezpečovala zo sídla ZUŠ. 

V sídle ZUŠ ani na EP, Oravský Podzámok 51 nemala ZUŠ zriadený samostatný multimediálny 

ateliér. Na obidvoch pracoviskách absentoval potrebný počet počítačov prípadne notebookov 

pre každého žiaka s príslušným softvérom na multimediálne činnosti. Ostatné materiálno-

technické vybavenie potrebné k realizácií aktivít multimediálneho charakteru10 bolo v sídle 

školy a na EP umiestnené v iných miestnostiach. 

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie učebných priestorov praktického vyučovania 

v VO podľa stanoveného normatívu neboli splnené. 

 Vzdelávanie žiakov v TO odbore bolo realizované 2 učebniach11. Tanečná miestnosť 

v sídle školy disponovala potrebným materiálnym vybavením pre vyučovanie predmetov v TO 

s výnimkou baletných tyčí a cvičebných podložiek pre žiakov. V miestnosti bola tanečná 

podlaha, zrkadlá, stôl a stolička pre učiteľa, klavír so stoličkou, rytmické a ľahko ovládateľné 

nástroje. Odborné knihy, obrazový a zvukový materiál a časopisy boli v učebni dostupné 

pre pedagóga a žiaka. K audioprehrávačom a kostýmovému vybaveniu mali prístup všetci 

učitelia, ZUŠ ich mala uskladnené v skladových priestoroch školy.  

Výchovno-vzdelávací proces v TO bol na EP, Oravský Podzámok 51 realizovaný v jednej z učební 

základnej školy. Jeho materiálno-technické vybavenie nezodpovedalo požiadavkám 

stanoveným normatívom. Absentovala tanečná podlaha, klavír, stolička ku klavíru, zrkadlá, 

baletné tyče a cvičebné pomôcky pre žiakov. Kostýmové vybavenie, odborná literatúra, 

zvukové nahrávky, obrazový materiál a audioprehrávač si v prípade potreby učitelia zabezpečili 

zo sídla školy.  

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie učebných priestorov praktického vyučovania 

v TO podľa stanoveného normatívu neboli splnené. 

 

Personálne zabezpečenie 

Kontrolou predložených dokladov o vzdelaní riaditeľa ZUŠ bolo zistené, že riaditeľ školy spĺňal 

kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ 

a spĺňal požiadavky na výkon riadiacej funkcie. 

Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 26 interných pedagogických zamestnancov, 

z ktorých 9 učiteľov nespĺňalo kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 

pedagogických zamestnancov v ZUŠ. 6 učiteľov12 nezískalo vyžadovaný stupeň vzdelania 

                                                           

10 farebná tlačiareň, dataprojektor, kompaktný fotoaparát, videokamera, skener, kamerový statív a štúdiové 

svetlá 
11 1 tanečná miestnosť v sídle školy, 1 učebňa na EP, Oravský Podzámok 51 
12 4 učitelia v HO, 1 učiteľ vo VO, 1 učiteľ v TO 
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pre učiteľa ZUŠ a 3 učitelia nezískali vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore 

vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe. 

Výchovno- vzdelávací proces v HO prebiehal na 397 vyučovacích hodinách. Z uvedeného počtu 
bolo 106,5 hodín odučených neodborne13. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
pedagogického zamestnanca ZUŠ v HO nespĺňalo 7 zamestnancov, 4 zamestnanci nezískali 
vyžadovaný stupeň vzdelania pre učiteľa ZUŠ a 3 zamestnanci nesplnili kvalifikačné 
predpoklady na vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu.  
Celková odbornosť vyučovania v HO bola zabezpečená na 73,17 %. 
Výchovno-vzdelávací proces vo VO zabezpečovali 3 zamestnanci, 2 spĺňali kvalifikačné 
predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ pre vyučovanie vo VO, 
1 zamestnanec nespĺňal kvalifikačné predpoklady tým, že nezískal vyžadovaný stupeň vzdelania 
pre učiteľa ZUŠ. 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 80,35%, z celkového počtu 56 vyučovacích hodín 
bolo odborne odučených 45 hodín. 
Edukácia v TO bola realizovaná na 21 hodinách, zabezpečovala ho 1 zamestnankyňa, 
ktorá nezískala vyžadovaný stupeň vzdelania pre učiteľa ZUŠ, čím nespĺňala kvalifikačné 
predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v ZUŠ.  
Odbornosť vyučovania v TO bola 0 %. 
Z celkového počtu 474 hodín bolo neodborne odučených 138,5hodín, z toho 21 hodín v TO, 
11 hodín vo VO a 106,5 hodín v HO.  
Celková odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu v SZUŠ bola zabezpečená na 70,78 %. 
 
 
2  ZÁVERY 

 Výchovno-vzdelávací proces realizovaný v ZUŠ prebiehal v sídle školy a v 2 EP, 

z ktorých 1 EP14 nebolo zaradené do siete škôl a školských zariadení.  

Požiadavky na základné priestorové a materiálno-technické vybavenie na praktické a teoretické 

vyučovanie v ZUŠ neboli splnené v TO a VO. 

Riaditeľ školy spĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického 

zamestnanca v ZUŠ a na výkon riadiacej funkcie. V oblasti personálneho zabezpečenia 

kvalifikovanosti výchovno-vzdelávacieho procesu školy boli zistené nedostatky týkajúce 

sa nesplnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti 7 pedagogických 

zamestnancov v HO, 1 pedagogického zamestnanca v TO a 1 pedagogického zamestnanca 

vo VO.  

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. Nedodržanie normatívu – Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ schváleného MŠVVaŠ SR 
dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO pre základné umelecké školy 
s účinnosťou od 1. septembra 2018 priestorového a materiálno-technického 

                                                           

13  hra na klavíri, hra na saxafóne, hra na flaute, hra na bicie nástroje, hra na gitare, hra na ukulele, hra na husliach 

a hudobná náuka 
14 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín 
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zabezpečenia vo VO a TO (v sídle školy chýbali baletné tyče, cvičebné podložky, pc 
zostava; na EP, Oravský Podzámok 51 absentovala tanečná podlaha, baletné tyče, 
zrkadlá, cvičebné podložky, klavír, stolička ku klavíru, grafický lis, praktikábel/pódium, 
busta, stôl na odlievacie práce, dataprojektor/televízor, maliarske stojany, počítačové 
zostavy pre žiaka s príslušným softvérom na multimediálne činnosti). 
 

2. § 11 ods.1 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 
(6 učitelia nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii tým, že nezískali vyžadovaný stupeň 
vzdelania pre učiteľa základnej umeleckej školy). 

 
3. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(3 učitelia HO nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii tým, že nezískali vyžadovaný stupeň 
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom 
študijnom programe). 

 
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) ukladá kontrolovanému subjektu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov týkajúcich sa nedostatkov v základnom priestorovom zabezpečení 

vo výtvarnom a tanečnom odbore, nedostatkov v materiálno-technickom zabezpečení 

vo výtvarnom a tanečnom odbore a nedostatkov týkajúcich sa nesplnenia 

kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

ZUŠ pre vyučovanie hudobného odboru, výtvarného odboru a tanečného odboru 

a predložiť ich v lehote do 22. 06. 2022 Školskému inšpekčnému centru Žilina 

s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  

 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin preložiť 

Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 09. 09. 2022. 

 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. organizačný poriadok 
2. doklady o vzdelaní riaditeľa školy a ostatných pedagogických zamestnancov 
3. zriaďovacia listina 
4. triedne knihy 
5. rozvrh hodín pedagogických zamestnancov 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Adriána Kovalčíková 
Dňa: 27. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Adriána Kovalčíková 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Roman Ďaďo, riaditeľ školy 

 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa: 27. 05. 2022 v Dolnom 
Kubíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     ....................................................... 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 

Mgr. Roman Ďaďo, riaditeľ školy    ..................................................... 

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 

Mgr. Roman Ďaďo      ..................................................... 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     ........................................................ 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


