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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 zaradenej do siete škôl a školských zariadení od 19. 03. 2002. Výchovno- 

vzdelávací proces sa uskutočňoval v sídle školy a v troch zriadených elokovaných pracoviskách 

(EP)1 v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO) a tanečnom odbore (TO). Všetky EP 
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boli zaradené do siete škôl a školských zariadení. V aktuálnom školskom roku bolo v škole 

evidovaných 417 žiakov v 77 skupinách a 19 dospelých v 8 skupinách HO,VO,TO. 

Výchovu a vzdelávanie pre žiakov a dospelých zabezpečovalo 11 interných a 10 externých 

zamestnancov. 

Odbornosť vyučovania žiakov v SZUŠ bola zabezpečená na 98,3 % a u dospelých na 70,6 %. 

Neodborne bolo odučených 5 hodín v TO u dospelých a 4 hodiny v TO u žiakov. 

Celková odbornosť vyučovania v SZUŠ bola zabezpečená na 84,45 %  

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
 
Priestorové zabezpečenie 

SZUŠ sídlila v prenajatých priestoroch v sídle školy2 a v prenajatých priestoroch  3  EP. 
Priestorové zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania bolo kontrolované v HO, VO 
a TO odbore v sídle školy a na EP v 13 učebniach. 
Hudobný odbor 
Škola disponovala 7 učebňami3 HO pre teoretické a praktické vyučovanie, všetky boli na EP. Šesť 
učební bolo využívaných pre individuálne vyučovanie žiakov (hra na klavír, sláčikových 
nástrojoch, zobcovej flaute, akordeóne, gitare) a  jedna učebňa pre skupinové vyučovanie 
hudobnej náuky, komornej hry a zborového spevu.  
Tanečný odbor 
Pre vyučovanie TO škola disponovala troma tanečnými sálami na EP4 a troma tanečnými sálami 
v sídle školy5. Žiaci mali k dispozícii priestranné šatne s hygienickým zariadením a sprchami.  
Výtvarný odbor 
Edukácia vo VO bola realizovaná v  troch učebniach pre praktické vyučovanie na EP6.  
Učebne boli priestranné, dostatočne osvetlené a svojimi priestormi zodpovedali 
bezpečnostným a hygienickým požiadavkám pre skupinové vyučovanie žiakov v základnej 
umeleckej škole (ZUŠ). 
Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania v HO a praktického vyučovania v TO a VO podľa Základného 

a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov a dospelých 

boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa na EP nachádzala zrekonštruovaná priestranná 

koncertná sála s využitím pre HO a TO. 

 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Učebňa pre skupinové vyučovanie a učebne pre individuálne vyučovanie7 HO boli vybavené 
zodpovedajúcim školským nábytkom, audiovizuálnymi pomôckami, notovým materiálom, 
rôznymi zvukovými nosičmi, pracovnými zošitmi pre žiakov, rytmickými a melodickými ľahko 
ovládateľnými nástrojmi, knižnou odbornou literatúrou. Podlaha učebne pre skupinové 
vyučovanie bola sčasti pokrytá kobercom. Učebňa disponovala počítačovou zostavou 

                                                           

2 SZUŠ, Hradná 340, Liptovský Hrádok 
3 EP, Tranovského 1009/4, Liptovský Mikuláš 
4 EP, 1. mája 3, Liptovský Mikuláš 
5 SZUŠ, Hradná 340, Liptovský Hrádok 
6 EP, Tranovského 110/2,Liptovský Mikuláš 
7 hra na klavír, sláčikových nástrojoch, zobcovej flaute, akordeóne, gitare 
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s pripojením na  internet, k dispozícii bol flash disk. V šiestich  odborných učebniach na EP 
pre  vyučovanie na  jednotlivé hudobné nástroje bolo zabezpečené potrebné materiálno- 
technické vybavenie praktickej výučby. Nachádzali sa v nich hudobné nástroje podľa zamerania, 
stôl a stolička pre učiteľa, stolička pre žiaka, podložka na nohy, zrkadlo, stojany na noty, 
elektronický metronóm, zvukové nosiče, odborné publikácie uložené v príručných skrinkách. 
Každá učebňa disponovala notebookom s pripojenými reproduktormi.  
Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO podľa normatívu boli splnené. 
V TO bolo všetkých 6 tanečných sál ( z toho 3 na EP8) vybavených tanečnou podlahou, zrkadlami 

a baletnými tyčami umiestnenými na jednej strane miestnosti. Žiakom boli k dispozícii 

priestranné oddelené šatne pre chlapcov a dievčatá. V miestnostiach sa nachádzali cvičebné 

podložky, stôl a stolička pre učiteľa, klavír so stoličkou, rytmické a ľahko ovládateľné nástroje. 

Odborná literatúra, obrazový a zvukový materiál a časopisy boli dostupné pre pedagóga aj žiaka 

v priľahlých miestnostiach. Kostýmové vybavenie pre verejné vystúpenia bolo uložené 

v skladoch na EP aj v kmeňovej škole. Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie 

učebných priestorov praktického vyučovania v TO podľa normatívu boli splnené. 

Vyučovanie VO bolo realizované v 3 výtvarných ateliéroch pre praktické vyučovanie na EP9. 
Disponovali základným vybavením učebného priestoru pre vyučovanie vo VO. Boli vybavené 
zodpovedajúcim školským nábytkom, stojanmi na maľovanie, podložkami na kreslenie, 
grafickým lisom, praktikáblom, bustami rôznych veľkostí, PC zostavami pre žiakov, kamerovým 
statívom, štúdiovými svetlami, prenosnými svetlami, regálmi na práce žiakov, odbornou 
literatúrou. Keramickú pec mali umiestnenú v samostatnom priestore – modelovni, kde sa 
nachádzali nádoba na modelovaciu hmotu a modelovacie stoly. Fotoaparát a digitálnu kameru 
mali učitelia k dispozícii u riaditeľky školy. V skladových priestoroch boli uskladnené učebné 
pomôcky, pracovné materiály a  žiacke práce. Požiadavky na základné materiálno-technické 
vybavenie učebných priestorov praktického vyučovania vo VO podľa normatívu boli splnené. 
 
Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania v HO a praktického vyučovania v TO a VO podľa Základného 

a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov 

a dospelých boli splnené. 

 

Personálne zabezpečenie 

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ a spĺňali predpoklady na výkon činnosti 

vedúceho pedagogického zamestnanca. Výchovu a vzdelávanie v jednotlivých odboroch 

zabezpečovalo spolu 21 pedagogických zamestnancov, z toho 11 interných a 10 externých. 

Vzdelávanie žiakov aj dospelých vo VO zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Všetci spĺňali 
kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ. 
Výchovno- vzdelávací proces v HO realizovalo 7 pedagogických zamestnancov, všetci spĺňali 
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa v ZUŠ. 
Celková odbornosť vyučovania žiakov a dospelých v HO bola zabezpečená na 100 %. 

                                                           

8 EP 1. mája 3, Liptovský Mikuláš 
9 EP Tranovského 110/2,Liptovský Mikuláš 
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Vyučovanie v TO realizovalo 11 pedagogických zamestnancov, z ktorých 2 externí pedagogickí 
zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného vyučovacieho 
predmetu. 
Celková odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov v SZUŠ bola zabezpečená 
na 98,3 %. Odbornosť vyučovania pre dospelých bola vo všetkých odboroch zabezpečená 
na 70,6  %.  
Celková odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu v SZUŠ bola zabezpečená na 84,45%.  
 
2 ZÁVERY 

 Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania v HO a praktického vyučovania vo VO a TO , ktoré boli realizované 

v kmeňovej škole a v 3 EP spĺňali požiadavky normatívu Základného materiálno technického 

a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole 

pri  vzdelávaní žiakov a dospelých.  

Z odporúčaného materiálno-technického vybavenia škola disponovala koncertnou sálou 

využívanou v TO a HO.  

Požiadavky normatívu na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov 

na praktické a teoretické vyučovanie v HO pre vzdelávanie žiakov a dospelých a na praktické 

vyučovanie vo VO a TO boli splnené. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v ZUŠ a na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca. 
V oblasti zabezpečenia kvalifikovanosti výchovno-vzdelávacieho procesu školy boli zistené 
nedostatky týkajúce sa nesplnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie príslušného 
vyučovacieho predmetu 2 vyučujúcich TO. 
 

 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. § 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 
(2 učitelia v TO nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického 
zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie v príslušnom odbore). 

 
 
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 nespĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon 

činnosti pedagogických zamestnancov ZUŠ pre vyučovanie tanečného odboru 
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a predložiť ich v lehote do 30. 06. 2022 Školskému inšpekčnému centru Žilina 

s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

Predložiť správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin Školskému 
inšpekčnému centru Žilina v termíne do 16.09.2022 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. doklady o vzdelaní riaditeľky školy a ostatných pedagogických zamestnancov 
2. zriaďovacia listina 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Jana Doležiová 
Dňa: 16. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Jana Doležiová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., riaditeľka školy 

 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa: 27. 05. 2022 v Liptovskom 
Hrádku 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Doležiová      .................................................... 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.    ..................................................... 
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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. art. Eva Ohraďanová, ArtD.    ..................................................... 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Jana Doležiová      ...................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


