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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 bola vykonaná v štátnej základnej umeleckej škole s vyučovacím jazykom 
slovenským, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (SR) 
od 01. 04. 20021. Kontrolovaný subjekt nemal zriadené žiadne elokované pracovisko. 
Umeleckú výchovu a vzdelávanie poskytoval spolu 203 žiakom, z ktorých boli 3 dospelí2, 
v hudobnom odbore – HO (111 žiakov), literárno-dramatickom odbore – LDO (4 žiaci), odbore 
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby – AVaMO (4 žiaci) a vo výtvarnom odbore – VO 
(81 žiakov). Základná umelecká škola (ZUŠ) mala vytvorených 34 skupín3, z nich 1 skupinu 
dospelých v HO. Výchovu a vzdelávanie žiakov zabezpečovali 13 interní pedagogickí 

                                                           

1 ZUŠ pôvodnú zriaďovaciu listinu o začiatku svojej činnosti nepredložila. Okresný úrad v Gelnici, ako jej 

zriaďovateľ, vydal zriaďovaciu listinu s dátumom 01. 04. 2002 na dobu neurčitú. Dodatkom č. 1 k uvedenej 

zriaďovacej listine previedol od 01. 07. 2002 zriaďovateľskú funkciu na Mesto Gelnica a Dodatkom č. 2 

z 13. 04. 2007 aktualizoval názov a sídlo školy na ZUŠ, Lutherovo námestie 1, Gelnica; 
2 vo veku od 20 do 63 rokov, vzdelávaní v predmetoch hra na klavíri (2), hra na bicích nástrojoch (1); 
3 HO – 21 skupín, LDO – 1 skupina, VO – 11 skupín, AVaMO – 1 skupina; 
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zamestnanci (PZ). Odbornosť vyučovania všetkých predmetov na škole bola zabezpečená 
na 65,69 %. Kontrola základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového 
zabezpečenia bola vykonaná vo všetkých zriadených odboroch. 
 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 

Škola vzdelávala žiakov v priestoroch historickej budovy vo vlastníctve zriaďovateľa. Napriek 
doposiaľ nerealizovanej stavebnej rekonštrukcii interiérových i exteriérových priestorov ZUŠ 
edukačný proces prebiehal v 16 primerane upravených a priestranných odborných učebniach 
s pripojením na internet prostredníctvom wifi siete. 

Základné učebné priestory, v ktorých sa realizovalo teoretické vyučovanie pre HO, spĺňali 
požiadavky stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedené v materiáli 
Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (ďalej Normatív). HO sa vyučoval 
v 9 odborných učebniach, z nich 1 učebňa s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti 
bola zabezpečená notebookom, notačným programom SIBELIUS, flash diskom a možnosťou 
pripojenia sa do Edupage. Školský archív pre HO (odborná literatúra, notový materiál, zvukové 
a zvukovo-obrazové nosiče s nahrávkami) sa nachádzal v odbornej učebni pre sláčikové 
a drevené dychové nástroje.  

Učebne pre praktické vyučovanie v HO, konkrétne predmetov hra na bicích nástrojoch (1), 
hra na gitare (1), hra na klavíri (2), hra na klavíri a spev (1), hra na sláčikových nástrojoch – 
husle a drevených dychových nástrojoch - saxofón (1), hra na sláčikových nástrojoch – husle 
a hra na drevených dychových nástrojoch – zobcová a priečna flauta (1), hra na akordeóne 
a keyboarde (1) spĺňali požiadavky Normatívu. Učitelia pri vzdelávaní žiakov využívali tiež veku 
primeranú odbornú literatúru, notový a obrázkový materiál i učebnice a pracovné zošity 
pre žiakov, ktoré boli k dispozícii v každej odbornej učebni. 
Priestory (2 učebne) vyhradené pre teoretické a praktické vyučovanie v LDO, spĺňali 
požiadavky na základné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v danom odbore. 
Požiadavky Normatívu spĺňali aj 4 kontrolované odborné učebne pre VO. Škola mala osobitne 
zriadený výtvarný ateliér, pracovisko vybavené počítačmi, modelovňu s keramickou pecou 
a skladový priestor s regálmi na archiváciu žiackych prác. Knižnica s odbornou literatúrou sa 
nachádzala vo výtvarnom ateliéri. Na multimediálne činnosti žiaci využívali aj spoločné 
grafické štúdio v priestoroch určených pre výpočtovú techniku (AVaMO).  
Odborná učebňa na teoretické a praktické vyučovanie v AVaMO spĺňala požiadavky 
Normatívu na základné priestorové zabezpečenie. V nej mali žiaci (4) vyčlenenú plochu 
na vzdelávanie sa v oblasti výpočtovej techniky (odborná knižnica vrátane DVD-téky), 
i audiovizuálnej tvorby. Uvedený priestor slúžil i ako zvukové a strihové pracovisko. 
Pri organizácii vyučovania využívali i výtvarný ateliér v rámci VO.  
Kontrolou predložených zoznamov žiakov z elektronických triednych kníh bolo zistené, 
že vo všetkých zriadených vyučovacích skupinách bol dodržaný maximálny počet žiakov 
stanovený Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre ZUŠ.  

ZUŠ disponovala odporúčanými nadštandardnými učebnými priestormi – koncertnou sálou, 
slúžiacou pre praktické vyučovanie predmetov v HO a LDO i ako priestor na prezentovanie 
výchovných koncertov pre žiakov a verejnosť. 
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Materiálno-technické zabezpečenie 
 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie v HO a AVaMO spĺňalo 

všetky požiadavky uvedené v normatíve.  
Zo základného vybavenia učebných priestorov na vyučovanie predmetov v LDO (prípravná 
dramatická príprava, prednes, umelecký prednes, hlasová výchova, dramatika a slovesnosť) 
nebola podlaha sčasti pokrytá kobercom (1 x) a chýbala stieracia tabuľa s popisovačmi (1 x).  
 Učebné priestory pre praktické vyučovanie v HO a LDO spĺňali požiadavky uvedené 
v normatíve.  
Najviac materiálno-technického zabezpečenia chýbalo vo vybavení priestorov na vyučovanie 
formou praktických cvičení v AVaMO. V ateliéri audiovizuálnej tvorby – videokamera 
s vymeniteľnými objektívmi, svetlá štúdiové, kamerová jazda, statívy k svetlám, jibové 
rameno, kamerový monitor, mattbox, fotografické filtre. Na strihovom a zvukovom 
pracovisku – dorozumievacie zariadenie a červené signálne svetlo.  
Nesplnenie normatívu bolo zaznamenané aj vo VO. Vo výtvarnom ateliéri absentovali 
prenosné svietidlá (2 x), neboli zabezpečené praktikáble/pódiá (4 x) a chýbala predloha 
na kreslenie (busta 1 x). V multimediálnom ateliéri chýbali štúdiové svetlá (2 x).  

Škola disponovala odporúčaným materiálno-technickým vybavením pre praktické 
vyučovanie v HO a LDO. Priestory koncertnej sály (vybavenej hudobnými nástrojmi, 
počítačom, notebookom, štúdiovým softwerom, mixážnym pultom, osvetlením a ozvučením, 
javiskovými kulisami a priestranným pódiom) ZUŠ využívala na vzájomnú prezentáciu činnosti 
žiakov a na prezentovanie práce v rámci obce i okolia. 
 
Personálne zabezpečenie 
Poverená riaditeľka školy4 spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej 
funkcie. V aktuálnom školskom roku v ZUŠ vyučovalo 13 pedagogických zamestnancov, 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti 
v ZUŠ spĺňali 7 z nich. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená iba vo VO. Odbornosť 
vyučovania v HO pri vzdelávaní žiakov bola zabezpečená na 62,36 %. Štyria PZ vyučovali 
predmety v inom ako získanom študijnom odbore. Neodborne boli odučené predmety: 
príprava ku hre na nástroji v prípravnom štúdiu (2 hodiny), štvorručná hra (2 hodiny), 
komorná hra (1 hodina), korepetícia (1 hodina), hra na klavíri (36 hodín), povinný klavír 
(4 hodiny), hra na husliach (7,5 hodiny), hra na gitare (7,5 hodiny), hra na saxofóne 
(1,5 hodiny), hra na bicích nástrojoch (6 hodín). Všetky hodiny (100 %) v LDO (3,5) a AVaMO 
(4) boli odučené neodborne5. Pri vzdelávaní dospelých v HO sa vyučovalo 83,33 % hodín 
týždenne neodborne6.  

                                                           

4 na základe menovacieho dekrétu zriaďovateľa Mesto Gelnica od 01. 03. 2022 – maximálne však na dobu 

6 mesiacov;  
5 učiteľ AVaMO získal vysokoškolské vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

v odbore učiteľstvo odborných predmetov – hudobná výchova a vyššie odborné vzdelanie na Konzervatóriu, 

Timonová 2, Košice v odbore hra na akordeóne. Učiteľka LDO získala vysokoškolské vzdelanie na Prešovskej 

univerzite v študijnom odbore Probačná a mediačná práca, a zároveň na Škole úžitkového výtvarníctva 

v Ružomberku získala vyššie odborné vzdelanie - produktová tvorba;  
6 učiteľka hry na klavíri nadobudla vysokoškolské vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave učiteľstvo odborných predmetov, špecializácia hudobná výchova, a zároveň na Konzervatóriu, 

Tolstého 11, Bratislava získala vyššie odborné vzdelanie s iným odborným zameraním. Učiteľ hry na bicích 

nástrojoch mal ukončenú Akadémiu umení v Banskej Bystrici, Fakultu výtvarných umení v študijnom odbore 

Umenie; 
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V priebehu ostatných dvoch rokov jeden pedagogický zamestnanec úspešným ukončením 
štúdia7 v študijnom odbore hra na gitare získal vyššie odborné vzdelanie.  
 
1.3  INÉ ZISTENIA 
V pandemickom období škola neorganizovala žiadnu mimoškolskú činnosť. Všetky odbory 
a temer všetky predmety boli vyučované online. ZUŠ pripravovala vlastné výukové programy, 
online nahrávky a videá, ktoré zverejňovala aj na webovej stránke školy.  
Po ukončení pandemického obdobia ZUŠ v rámci svojich odborov organizovala koncerty8, 
výstavy9 a interné vystúpenia (absolventské a promenádne koncerty, koncert štyroch ZUŠ10). 
Zúčastňovala sa súťaží11, pokračovala (za podpory mesta Gelnica) v rôznych vlastných 
projektoch12. Súčasťou koncertov boli výstavy prác žiakov, prípadne vernisáže žiakov VO. 
 

2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala umelecké vzdelávanie na hlavnom pracovisku v 4 odboroch – hudobnom, 
výtvarnom, literárno-dramatickom a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Stav 
základného a odporúčaného priestorového a materiálno-technického zabezpečenia 
a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu bol zisťovaný v každom z nich 
osobitne. 
Požiadavky Normatívu na základné učebné priestory teoretického a praktického vyučovania 

boli splnené. ZUŠ realizovala edukačný proces v priestoroch staršej budovy, ktoré boli 

esteticky upravené, účelne zariadené, vhodné na umelecké vzdelávanie žiakov. Všetky 

priestory vzhľadom na počet žiakov a organizáciu vzdelávania boli postačujúce. K pozitívnym 

zisteniam patrila koncertná sála v sídle školy s možnosťou jej využitia na realizáciu školských 

súťaží, či prezentovanie činnosti ZUŠ na verejnosti. Každá učebňa mala pripojenie na internet.  

Normatív pre základné materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v ZUŠ, splnený nebol. Chýbala časť vybavenia takmer vo všetkých kontrolovaných odboroch 

v sídle ZUŠ.  

Škola disponovala odporúčaným priestorovým a materiálno-technickým vybavením v HO 

a LDO – vybavenou koncertnou sálou.  

Personálne podmienky v ZUŠ negatívne ovplyvnili mieru zabezpečenia odbornosti 

vyučovania. Riaditeľka školy spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej 

funkcie, ale bola jej výkonom poverená len krátkodobo na dobu určitú. Kvalifikačné 

                                                           

7 Konzervatórium, Požiarnická 1, Košice; 
8 Absolventský koncert, Záverečný dvojkoncert, Jesenný, Vianočný, Jarný koncert;  
9 online prezentácia výtvarných prác všetkých žiakov, výstava absolventských prác v interiéri školy;  
10 ZUŠ, Námestie slobody 8, Krompachy, ZUŠ, Široké 353, ZUŠ, ul. Hrad 28, Spišské Podhradie, ZUŠ, Lutherovo 
námestie č. 1, Gelnica; 
11 výtvarno-literárna súťaž „Príroda na Dubníku –Tajomstvo opálu“, okresná výtvarná súťaž Gelnická dúha, 

celoslovenské výtvarne súťaže Anjel Vianoc a On-line- Modrý svet očami umenia, medzinárodný multižánrový 

festival – Viva Talent Festival Košice, medzinárodné výtvarné súťaže „Ríša fantázie“ a „Petrohrad očami detí“; 

vystúpenie LDO – Legenda o breze (spevohra); 
12 XVI. celoslovenský festival komornej hudby „Gelnický kľúč“ s medzinárodnou účasťou. Festival organizuje ZUŠ 

za podpory rodičov a žiakov ZUŠ, Občianskym združením (OZ) Ujlana z Kojšova, OZ Vivo Gelnica a Mesta Gelnica; 

XVII. ročník výtvarnej súťaže „Výtvarná Gelnica“, organizovaný pod záštitou primátora mesta Gelnica, do ktorého 

sa zapájali žiaci zo základný, materský, špeciálnych škôl a ZUŠ v Gelnici; 
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predpoklady v HO, LDO a AVaMO nespĺňali 6 PZ, ktorí nezískali vzdelanie v príslušnom odbore, 

v ktorom vyučujú. Odbornosť vyučovania všetkých predmetov vyučovaných na škole bola 

celkovo 65,69  %. 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 11 ods. 1 písm. c) a § 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 (nespĺňanie kvalifikačných predpokladov a osobitných 
kvalifikačných požiadaviek na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ u 6 pedagogických 
zamestnancov); 

2. § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (neuskutočňovanie výchovy 
a vzdelávania podľa ŠkVP: 

 nedodržaním NORMATÍVu základného a odporúčaného materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, 
ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 09. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO 
s účinnosťou od 1. septembra 2018 – konkrétne pre materiálno-technické 
zabezpečenie vo VO, LDO a AVaMO). 

 
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: 

 ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 10. 06. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa základného materiálno-
technického a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
a dodržiavania rámcového učebného plánu ŠVP ZUŠ a predložiť ich Školskému 
inšpekčnému centru Košice s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných 
zamestnancov.  

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Košice v termíne do 31. 08. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. ŠKVP „Školský vzdelávací program “ 
2. Zriaďovacia listina s dodatkami  
3. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
4. Zoznamy žiakov 
5. Rozvrhy hodín 
6. Úväzky učiteľov 
7. Informačný dotazník pre riaditeľa ZUŠ s prílohou - excel súbor ID ZUŠ  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: PaedDr. Emil Dzvonik  
Dňa: 27. 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 Košice: 
PaedDr. Emil Dzvonik 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Magdaléna Rothmajerová, DiS. art.  

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 01. 06. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Emil Dzvonik      ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Magdaléna Rothmajerová, DiS. art.    .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Magdaléna Rothmajerová, DiS. art., poverená riadením školy ............................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Emil Dzvonik, školský inšpektor   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


