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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7123/2021-2022 
 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 25. 05. 2022  
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 
a Elokované pracovisko, Laborecká 66, Humenné 
ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov 

Zriaďovateľ Ing. Emil Blicha – ELBA 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:  

Mgr. Romana Birošová, MBA, riaditeľka školy 

Ing. Marcela Hadviždžáková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Karina Kováčová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7123/2021-2022 zo dňa 20. 05. 2022 
inšpekciu vykonali: 

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

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

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 

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 
a Elokované pracovisko, Laborecká 66, Humenné, 
Elokované pracovisko, Hlavná 113/68, Terňa  
a Elokované pracovisko, Varhaňovce 62 ako súčasti Súkromnej strednej odbornej školy 
ELBA, Smetanova 2, Prešov 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 7084/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 04. 2022 a 08. 04. 2022 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Imelda Kruželáková; Mgr. Miroslav Verčimák, odborník z praxe 
 
Zistený nedostatok:  

Počas následnej inšpekcie bol Štátnou školskou inšpekciou opakovane zistený 
nedostatok týkajúci sa vytvárania skupín žiakov zložených z viacerých ročníkov pri vyučovaní 
povinných predmetov v Elokovanom pracovisku (ďalej len „EP“), Laborecká 66, Humenné. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a jeho 

príčin zaslala riaditeľka školy v stanovenom termíne.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov vytvárať iba na vyučovanie 
nepovinných predmetov. 

Štátna školská inšpekcia z predloženého rozvrhu hodín, triednych kníh,  
ale aj kontrolou organizácie vyučovania v EP, Laborecká 66, Humenné zistila,  
že na vyučovanie povinných predmetov škola nevytvárala spoločné skupiny zo žiakov 
viacerých ročníkov.  

Opatrenie bolo splnené. 
  

 

2  ZÁVERY 

Splnením opatrenia týkajúceho sa nezriaďovania spoločných skupín žiakov z rôznych 
ročníkov na vyučovanie povinných predmetov v EP, Laborecká 66, Humenné kontrolovaný 
subjekt vytvoril predpoklady pre zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.   
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. rozvrh hodín jednotlivých tried  
2. triedne knihy 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 26. 05. 2022  
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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: 
             Mgr. Romana Birošová, MBA 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 06. 2022  
v Prešove:  

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

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

 
 
 
 
 

Mgr. Romana Birošová, MBA                                           ..................................................... 

 
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. Romana Birošová, MBA, riaditeľka školy                        ....................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 


