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Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Dana Kročková PhD., riaditeľka školy 

Mgr. Oľga Pechová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Ing. Denisa Petráková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4096/2021-2022 zo dňa 14. 06. 2022 inšpekciu 
vykonal: 

Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor, ŠIC Nitra  ........................................................ 

  

 

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 techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 4174/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 17. 06. 2019  

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Anastázia Petrášová, školská inšpektorka – ŠIC Nitra; Ing. Viera Mrázová, odborníčka 
z praxe  
  
Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynul nedostatok týkajúci nedodržania termínu 
na vymenovanie zástupcu zamestnávateľa za člena skúšobnej komisie.  
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Odporúčanie školskej inšpekcie smerovalo k realizácií jednotlivých časti záverečnej skúšky 
za prítomnosti všetkých členov skúšobnej komisie. 
 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
1.  Realizovať jednotlivé časti záverečnej skúšky za prítomnosti všetkých členov 

skúšobnej komisie. 
Členovia skúšobnej komisie boli prítomní počas trvania všetkých častí záverečnej 
skúšky. 

Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Vymenovať ďalších členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorí nie sú 
pedagogickými zamestnancami strednej školy do 15. mája príslušného školského 
roka. 
Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2022 
nestanovuje termín na vymenovanie zástupcu zamestnávateľa za člena skúšobnej 
komisie, napriek tomu riaditeľka školy vymenovala zástupcov zamestnávateľov 
(Muehlbauer Automation Nitra, s. r. o., Autocentrum Nitra, s. r. o., Autograde Group 
Rožňava, s. r. o., Arriva Servise, s. r. o. Nitra, BestDrive ContiTrade Slovakia, s. r. o. 
Púchov) za  členov skúšobnej komisie na záverečné skúšky dňa 27. 04. 2022.          

Opatrenie sa nedalo hodnotiť. 

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
V školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 sa záverečná skúška vykonávala na základe 
rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 2021/11901:1-A1810 z 22. marca 2021 s účinnosťou od 24. mája 2021 administratívne. 

 
2  ZÁVERY 

Zabezpečenie účasti všetkých členov skúšobnej komisie počas trvania všetkých častí 
záverečnej skúšky malo pozitívny dopad na objektivitu hodnotenia všetkých žiakov. 
Vymenovanie zástupcov zamestnávateľov za členov skúšobnej komisie pre záverečné skúšky 
s dostatočnou časovou rezervou riaditeľkou školy vytvorilo predpoklad ich účasti  
na záverečných skúškach. 
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prijaté opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku,  
2. správa o splnení prijatého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku,  
3. menovacie dekréty riaditeľky školy ďalších členov skúšobnej komisie pre záverečné skúšky. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:  Ing. Ján Goldschmidt 
Dňa: 23. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

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

Ing. Ján Goldschmidt 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
Ing. Dana Kročková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 29. 06. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt      .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Ing. Dana Kročková                              ...................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Ing. Dana Kročková, riaditeľka školy                                ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor      .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  


