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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7122/2021-2022 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 24. 05. 2022  
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 
a Elokované pracovisko, Bijacovce 1 
a Elokované pracovisko, Močidľany 36, Jarovnice  
ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:  

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy 

PhDr. Vlasta Hudáková, zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety 

Ing. Slavomír Karaš, zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety 

Ing. Michal Dilong, zástupca riaditeľa školy 

Ing. Albín Kostelník, PhD., zástupca riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7122/2021-2022 zo dňa 20. 05. 2022 
inšpekciu vykonali: 

Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov .............................................. 

Ing. Jaroslav Pisančík, školský inšpektor, ŠIC Prešov .............................................. 

Ing. Dušan Timko, odborník z praxe  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 
a Elokované pracovisko, Červenica 61 
a Elokované pracovisko, Močidľany 36, Jarovnice 
ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 7076/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 26. 02. 2020 do 28. 02. 2020 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Imelda Kruželáková; Mgr. Jana Dzedzinová; PaedDr. Ján Paško; Ing. Jaroslav Pisančík;  
Ing. Ján Snopko, odborník z praxe; Ing. Dušan Timko, odborník z praxe 
 
Zistené nedostatky: 

Predmetom tematickej inšpekcie bola kontrola personálnych, priestorových  
a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk (ďalej len „EP“) strednej 
odbornej školy. Počas tematickej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou zistené 
nedostatky týkajúce sa nesplnenia požiadaviek na základné učebné priestory a ich vybavenie 
určené príslušným normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v EP. 
Ďalším nedostatkom bolo prekročenie najvyššieho počtu žiakov v skupine na jedného 
majstra odbornej výchovy. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 6 

Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  
a ich príčin zaslal riaditeľ školy v stanovenom termíne.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť priestorové a materiálno-technické vybavenie pre UO 4579 F lesná 
výroba v EP, Červenica 61 v súlade s normatívom. 

Z rozhovoru s riaditeľom školy vyplynulo, že z dôvodu pretrvávajúceho 
nezáujmu žiakov o štúdium v učebnom odbore (ďalej len „UO“) 4579 F lesná výroba  
v EP, Červenica 61, ale aj z dôvodu nedostatočného priestorového zabezpečenia  
a materiálno-technického vybavenia pre vyučovaný odbor, škola od školského roku 
2020/2021 neprijíma žiakov na štúdium a aktuálne už v tomto EP výchovno- 
-vzdelávací proces neprebiehal.  

Opatrenie sa nedalo vyhodnotiť. 
  

2. – 3. Zabezpečiť priestorové a materiálno-technické vybavenie pre UO 4579 F lesná 
výroba a UO 4575 H mechanizátor lesnej výroby v EP, Močidľany 36, Jarovnice  
v súlade s normatívom. 

MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2021/14564:4-A2020 zo dňa 07. 07. 2021 zaradilo 
EP, Bijacovce 1 do siete škôl a školských zariadení, ako súčasť Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov. V tomto EP sa od 01. 09. 2021 realizovalo vzdelávanie 
žiakov v UO 4575 H mechanizátor lesnej výroby a v UO 4579 F lesná výroba, ktorí  
sa pôvodne vzdelávali v EP, Močidľany 36, Jarovnice. Štátna školská inšpekcia 
kontrolou učebných priestorov a materiálnej a prístrojovej vybavenosti dielní v EP, 
Bijacovce 1 zistila, že jeho vybavenie zodpovedalo základným požiadavkám 
stanoveným v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 
kontrolované odbory, čo umožňovalo nadobúdať vedomosti a pracovné zručnosti  
v súlade s profilom absolventa.  

Opatrenie bolo splnené. 
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4. – 5. Zabezpečiť priestorové a materiálno-technické vybavenie pre UO 3355 H stolár  
       a UO 3370 H čalúnnik v EP, Močidľany 36, Jarovnice v súlade s normatívom. 

Štátna školská inšpekcia kontrolou učebných priestorov a materiálnej  
a prístrojovej vybavenosti dielní EP, Močidľany 36, Jarovnice zistila, že ich vybavenie 
nezodpovedalo základným požiadavkám stanoveným v normatíve materiálno- 
-technického a priestorového zabezpečenia pre UO 3355 H stolár (v čase kontroly  
sa už v tomto UO žiaci nevzdelávali) a UO 3370 H čalúnnik. Z predloženej 
dokumentácie, ale aj z rozhovoru z riaditeľom školy však vyplynulo, že Prešovský 
samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy, zaradil uvedené UO v tomto EP do útlmu  
a neurčil od školského roku 2019/2020 pre UO H 3355 stolár a od školského roku 
2021/2022 pre UO 3370 H čalúnnik počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre 
prijímacie konanie v príslušných školských rokoch. Svoje rozhodnutie odôvodnil 
regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách v jeho územnej 
pôsobnosti a tiež tým, že tieto odbory nie sú príbuzné k študijným odborom  
a UO so zameraním na lesníctvo, ktoré sa v kmeňovej škole vyučujú.  

Opatrenie nebolo splnené.  
 

6. Dodržať najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy  
      pre jednotlivé UO. 

Kontrolou denníkov evidencie odborného výcviku (ďalej len „OV“) Štátna 
školská inšpekcia zistila, že škola dodržala najvyšší počet žiakov v skupine na jedného 
majstra odbornej výchovy v UO 4575 H mechanizátor lesnej výroby a v UO 4579 F 
lesná výroba v EP, Bijacovce 1 tak, že na OV v každom ročníku delila jednotlivé triedy  
na skupiny1.  

Opatrenie bolo splnené. 

2  ZÁVERY 

Zabezpečením priestorového a materiálno-technického vybavenia pre UO 4575 H 
mechanizátor lesnej výroby a v UO 4579 F lesná výroba v EP, Bijacovce 1  
a splnením opatrenia v oblasti dodržiavania najvyššieho počtu žiakov v skupine na jedného 
majstra odbornej výchovy kontrolovaný subjekt vytvoril predpoklady pre zvýšenie úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Negatívnym zistením bola však skutočnosť, že v EP, Močidľany 36, Jarovnice  

pre UO 3355 H stolár a UO 3370 H čalúnnik škola nezabezpečila priestorové a nedoplnila 

materiálno-technické vybavenie, avšak v súčasnosti vzdelávanie žiakov  v UO H 3355 stolár 
škola už nerealizuje a vzdelávanie žiakov v UO 3370 H čalúnnik bude v ukončené v školskom 
roku 2022/2023.  

Z uvedeného dôvodu Štátna školská inšpekcia neuplatňuje voči riaditeľovi školy 
žiadne opatrenia na odstránenie tohto nedostatku.   

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 

                                                           

1 UO 4575 H mechanizátor lesnej výroby – 23 žiakov 2. ročníka/2 skupiny žiakov OV; UO 4579 F lesná výroba –  

   43 žiakov/2 triedy 1. ročníka/4 skupiny žiakov OV a 20 žiakov – 2. ročníka/2 skupiny žiakov OV. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. rozvrh hodín jednotlivých tried 
2. triedne knihy 
3. denníky evidencie OV 
4. rozhodnutie MŠVVaŠ SR č.: 2021/14564:4-A2200 
5. všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 73/2019 
6. najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK  

pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 
7. najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK  

pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 31. 05. 2022  
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Ing. Imelda Kruželáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
             Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 06. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 

      Ing. Imelda Kruželáková      ...................................................... 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.                                           ..................................................... 

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy                                   ....................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
 

3  PRÍLOHY  

1. Normatív 3370 H čalúnnik – EP, Močidľany 36, Jarovnice 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 
 
 


