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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

 
Číslo: 6153/2021-2022  

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 18. 05. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ulica Škultétyho 11, Tornaľa 

Zriaďovateľ Mesto Tornaľa 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Henrieta Balogová, riaditeľka školy  

Mgr. Zuzana Mičková, zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie  

Mgr. Miroslava Kovalančíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie  

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6153/2021-2022 zo dňa 09. 05. 2022 inšpekciu  
 vykonala: 
PaedDr. Erzsébet Máté, školská inšpektorka, 
ŠIC Banská Bystrica  

........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ulica Škultétyho 11, Tornaľa 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 6038/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 11. 2019 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Erzsébet Máté 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych a interných predpisov sa 
týkali dodržania Pokynov pre koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníkov základných škôl 
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(ZŠ) T5 – 2019 vydaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) - 
neuloženie originálov odpoveďových hárkov (OH) žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) 
do bielej papierovej obálky.  
 

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  
 

1.2.1 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
 

1. Koordinátorku testovania oboznámiť so zisteniami školskej inšpekcie počas 
testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2019 a s Pokynmi NÚCEM-u pre školských 
koordinátorov  o správnosti uloženia originálov OH žiakov so ZZ do bielej papierovej 
obálky.  
Riaditeľka školy uviedla, že dňa 21. 11. 2019 oboznámila koordinátorku testovania T5 
2019 so zisteniami školskej inšpekcie a 17. 05. 2022 ju v rámci pohovoru opätovne 
upozornila na zistené nedostatky v dodržiavaní  Pokynov pre školských koordinátorov 
k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ vydaných NÚCEM, čo potvrdzoval aj predložený 
písomný záznam. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Zabezpečiť, aby koordinátorka testovania dodržala Pokyny pre školských 
koordinátorov k testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ T5 2022 vydaných NÚCEM.   
V deň testovania, 18. 05. 2022, riaditeľka školy bola prítomná pri otváraní zásielky, 
rozbaľovaní a odovzdaní testov z matematiky i zo slovenského jazyka a literatúry 
administrátorom, pri zbere a uložení OH i pri príprave spätnej zásielky. Koordinátorka 
originály OH intaktných žiakov vložila do priehľadných plastových bezpečnostných 
obálok a žiakov so ZZ do bielych papierových obálok. V závere testovania vyplnila 
Protokol z testovania a Dotazník o priebehu testovania. Pripravené dokumenty 
zabalila do balíka a uzamkla v zabezpečenom priestore školy.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Dve opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené. Koordinátorka testovania T5 2022 bola 
vyzvaná k rešpektovaniu pokynov vydaných NÚCEM. Pokyny pre  koordinátorku 
celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa rušivé 
momenty nevyskytli, plnením opatrení sa vytvorili adekvátne podmienky na realizáciu 
testovania žiakov 5. ročníka základnej školy v súlade s právnymi predpismi a pokynmi NÚCEM-
u – T5- 2022. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
2. správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, 
3. písomný záznam z pohovoru so školskou koordinátorkou testovania T5.  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Erzsébet Máté  
Dňa: 26. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
PaedDr. Erzsébet Máté 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Henrieta Balogová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 01. 06. 2022  v Tornali:  

 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 

 
 
 
PaedDr. Erzsébet Máté      ..................................................... 
 

b)  za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Henrieta Balogová                   .....................................................  

 
 
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. Henrieta Balogová, riaditeľka školy                 ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Erzsébet Máté, školská inšpektorka  ..................................................... 

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


