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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum  Trnava  

Jána Bottu č. 4, 917 01  Trnava 
 

Číslo: 2139/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 16. 06. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín 

Zriaďovateľ 
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Bajkalská 25, Bratislava - 
Ružinov 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
PaedDr. František Pudmericzký - riaditeľ školy 

Ing. Eleonóra Mikócziová – zástupkyňa riaditeľa školy 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2139/2021-2022 zo dňa 07. 06. 2022 
inšpekciu vykonala: 

Ing. Žaneta Sirková, školská inšpektorka, ŠIC Trnava  ........................................................ 

 

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 SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 22004/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 17. 06. 2021 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Žaneta Sirková, školská inšpektorka 
Ing. Jana Kürtiová, školská inšpektorka 

Zistené nedostatky:  
Zistenými nedostatkami v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov bolo  

nevydávanie rozhodnutí riaditeľom školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku; 

neakceptovanie výsledku komisionálnej skúšky ako konečného výsledku pri hodnotení žiakov 

a umožnenie vykonať ju opakovane; hodnotenie a klasifikácia posledného ročníka strednej 

školy v maturitnom predmete za 2. polrok školského roka 2020/2021 vrátane komisionálnej 

skúšky a jej neuskutočnenie v stanovenom termíne; neskontrolovanie výslednej známky 
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v maturitnom predmete internej časti maturitnej skúšky 2 skúšajúcimi členmi predmetovej 

maturitnej komisie  

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania  0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 6 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Vydávať rozhodnutia o povolení vykonať komisionálnu skúšku (KS) pre každého 
žiadateľa jednotlivo. 

Kontrolou predloženej dokumentácie sa zistilo, že riaditeľ školy po vykonaní 
tematickej inšpekcie vydával rozhodnutia o povolení vykonať komisionálnu skúšku 
na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka/zákonného zástupcu žiaka. 
Rozhodnutie bolo súčasťou osobného spisu žiaka. 
Opatrenie bolo splnené. 

2. Vydávať rozhodnutia prostredníctvom programu aSc Agenda.  
Analýzou predloženej dokumentácie žiakov (žiadosti o vykonanie KS, rozhodnutia RŠ 
o povolení vykonať KS) sa zistilo, že riaditeľ školy vydal prostredníctvom programu 
aSc Agenda rozhodnutia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Opatrenie bolo splnené. 

3. Menovať členov skúšobnej komisie pre komisionálne skúšky v školskom roku 
2021/2022 v stanovenom termíne.  

Predložené záznamy a dokumentácia týkajúca sa konania komisionálnych skúšok 
preukázali, že menovanie členov skúšobných komisií v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch prebehlo v stanovenom termíne a s ohľadom na kvalifikáciu učiteľov 
pre daný vyučovací predmet. Riaditeľ školy menoval členov skúšobných komisií 
dvakrát za školský rok. 
Opatrenie bolo splnené. 

4. Vydať menovacie dekréty pre jednotlivých členov skúšobnej komisie a potvrdiť ich 
vlastnoručnými podpismi. 

Analýza predložených menovacích dekrétov členov skúšobnej komisie preukázala, že 
učitelia predmetov, ktorí boli členmi skúšobných komisií potvrdili menovanie 
preukázateľným spôsobom, vlastnoručným podpisom. Menovacie dekréty boli 
súčasťou dokumentácie o komisionálnych skúškach. 
 Opatrenie bolo splnené. 

5. Akceptovať výsledky komisionálnej skúšky ako konečný výsledok pri hodnotení 
žiakov, skontrolovať a overiť hodnotenie skúšajúcimi členmi. 

Výsledky žiakov dosiahnuté na komisionálnych skúškach v školskom roku 2021/2022 
boli akceptované ako konečné pri hodnotení žiakov, čo preukázali predložené 
dokumenty (katalógové listy, triedne výkazy, výpisy klasifikácie za 1. polrok šk. roka 
2021/2022, výpisy klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2021/2022 v končiacich 
ročníkoch). Hodnotenie žiakov a ich výsledné známky podliehali kontrole 
2 skúšajúcich členov komisie, ktorí výsledok potvrdili svojimi podpismi. 
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Opatrenie bolo splnené. 

6. Vypracovať vnútorný predpis o konaní komisionálnych skúšok. 
Na základe analýzy predloženého vnútorného predpisu školy -- Internej smernice č. 
3/2021 k výkonu a organizácii komisionálnych skúšok zo dňa 30. 07. 2021 určil riaditeľ 
školy prípravu a realizáciu komisionálnych skúšok v súlade so školským zákonom 
a metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Interná 
smernica vymedzila práva a povinnosti žiakov, pedagogických zamestnancov 
pri komisionálnych skúškach, obsah, hodnotenie a výsledok KS, postup pri ich 
realizácii. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Opatrenia prijaté riaditeľom školy boli všetky splnené. Vypracovaním a vydaním internej 

smernice ku komisionálnym skúškam a jej dôsledným dodržiavaním boli nastavené pravidlá, 

ktoré zabezpečili ich prípravu a realizáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. Interná smernica č. 3/2021 k výkonu a organizácii komisionálnych skúšok  
4. triedne výkazy 
5. katalógové listy žiakov 
6. záznamy – zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady 
7. žiadosti o vykonanie komisionálnych skúšok 
8. menovacie dekréty členov skúšobných komisií pre komisionálne skúšky 
9. rozhodnutia o povolení vykonať komisionálnu skúšku 
10. protokoly o komisionálnych skúškach 
11. zoznamy žiakov, prehľad o počte žiakov, ktorí vykonali komisionálnu skúšku v šk. roku 
2021/2022 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Žaneta Sirková  
Dňa: 24. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Ing. Žaneta Sirková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. František Pudmericzký 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 07. 2022  v Trnave:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
Ing. Žaneta Sirková      ..................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
PaedDr. František Pudmericzký    .....................................................  

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
PaedDr. František Pudmericzký    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Žaneta Sirková      .....................................................  
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


