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V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 6158/2021-2022 zo dňa 26. 05. 2022 
inšpekciu vykonali: 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka, ŠIC Banská 
Bystrica  

........................................................ 

Ján Csízi, DiS. art., odborník z praxe  

 

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 realizovaná v cirkevnej základnej umeleckej škole (CZUŠ) 
s vyučovacím jazykom slovenským a bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 

01. 09. 2004. Súčasťou CZUŠ boli 2 aktívne elokované pracoviská (EP): EP, Lúčna 8, Divín; EP, 
Breznička 169; 1 neaktívne EP, Družstevná 11, Halič, zaradené do siete škôl a školských 
zariadení 01. 09. 2005. Vyučovanie sa uskutočňovalo aj na 1 aktívnom EP, Ul. T. G. Masaryka 
7, Lučenec, ktoré nebolo zaradené do siete škôl a školských zariadení. Výchovno-vzdelávací 
proces bol organizovaný v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO) a v literárno-
dramatickom odbore (LDO). V aktuálnom školskom roku CZUŠ navštevovalo 380 žiakov v 36 
skupinách, z toho v HO 181 žiakov v 17 skupinách, vo VV 174 žiakov v 16 skupinách a v LDO 
25 žiakov v 3 skupinách. V štúdiu pre dospelých škola evidovala 8 dospelých študujúcich 
(ŠPD), z toho 5 v HO – 1 skupina a 3 vo VO – 1 skupina. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 
11 interných a 5 externých pedagogických zamestnancov (PZ). Odbornosť vyučovania bola 
zabezpečená u žiakov na 76,65 % a u dospelých na 100%. 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
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Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v 16 učebniach, z toho v 9 na hlavnom pracovisku1 
a 7 na EP2. Učebné priestory hlavného a elokovaných pracovísk sa nachádzali v budovách 
základných škôl3  a domu služieb4. Veľkosť vzdelávacích priestorov zabezpečených vetraním 
a osvetlením zodpovedala bezpečnostným a hygienickým požiadavkám individuálneho 
a skupinového vyučovania predmetov. V učebniach HO prebiehalo individuálne vyučovanie 
hry na klavír, keyboarde, drevené dychové nástroje, husle, gitaru, elektrický klavír, akordeón, 
bicie nástroje a skupinové vyučovanie hudobnej náuky a hra v tanečnej a džezovej skupine. 
Vo VO boli k dispozícii 2 a LDO 2 učebne, ktoré boli prispôsobené potrebám umeleckého 
vzdelávania. Všetky učebne na hlavnom a elokovaných pracoviskách pre teoretické 
a praktické vyučovanie v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore spĺňali 
požiadavky na základné priestorové zabezpečenie podľa Základného a odporúčaného 
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (normatív). Ani jedno pracovisko v zriadených odboroch 
nedisponovalo odporúčaným nadštandardným priestorovým vybavením.  
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Učebné priestory pre individuálne a skupinové vyučovanie v HO boli na všetkých 
pracoviskách komplexne vybavené pre potreby žiakov od prípravného ročníka až po 
absolventov (hudobné nástroje, školský nábytok, audiovizuálna a ozvučovacia technika, 
zvukové nosiče, mixážne pulty, učebnice, notačný program, edukačné softvéry, rytmické 
a melodické ľahko ovládateľné nástroje, tamburíny, zvonkohry s paličkami, tabuľky 
s notovou osnovou, koberce, zrkadlá). Požiadavky na základné materiálno-technické 
vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v HO podľa normatívu 
boli splnené. 
Vo VO bol k dispozícii funkčne zariadený výtvarný ateliér a modelovňa, ktorých základné 
materiálno-technické vybavenie bolo v súlade s normatívom. V prípade potreby im Cirkevná 
základná škola sv. Jana Bosca, Ul. T. G. Masaryka 9, Lučenec, zapožičiavala keramickú pec 
a hrnčiarsky kruh, ktoré boli umiestnené v pivničných priestoroch budovy, kde sa nachádzali 
aj nádoby na modelovaciu hmotu, materiál potrebný k modelovaniu a práce žiakov.  
Na vyučovanie v LDO mala škola učebné priestory pre spoločné činnosti vybavené 
požadovaným nábytkom a učebnými pomôckami. Učebne pre praktické vyučovanie mali 
javiskový priestor, ozvučovaciu techniku a osvetlenie podľa základných požiadaviek 
normatívu. 
Na všetkých pracoviskách v každej učebni bol k dispozícii internet, notebook alebo tablet, 
v niektorých aj dataprojektor.  
 
Personálne zabezpečenie 
Vedenie školy spĺňalo kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie. Výchovno-
vzdelávací proces zabezpečovalo 11 interných a 5 externých pedagogických zamestnancov, 
ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom. Odbornosť vyučovania bola 
zabezpečená na 76,65 % a v štúdiu pre dospelých na 100 %. Neodborne bolo odučených 67 
hodín, z toho 60 v HO (hra na klavír, hra na gitaru, hra na flautu) a 7 v LDO. V aktuálnom 
školskom roku 1 PZ študuje na konzervatóriu (1. ročník). Piati absolvovali inovačné 

                                                           

1 Na hlavnom pracovisku 8 učební HO a 1 učebňa LDO. 
2 Na EP 4 učebne HO, 2 učebne VO a 1 učebňa LDO: 
3 CZŠ sv. Jána Bosca, Ul. T. G. Masaryka 9, Lučenec; ZŠ, Lúčna 8, Divín; ZŠ, Breznička 169.  
4 Dom služieb, Ul. T. G. Masaryka 7, Lučenec. 
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vzdelávanie Tvorba atestačného portfólia a 1 inovačné vzdelávanie Podpora a rozvoj 
kreativity žiakov.  

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
Školská inšpekcia zistila, že EP, Ul. T. G. Masaryka 7, Lučenec, v ktorom prebiehalo 
vyučovanie HO a VO, nebolo zaradené do siete škôl a školských zariadení, na čo bol 
zriaďovateľ školy písomne upozornený. 

2  ZÁVERY 

ZUŠ poskytovala umelecké vzdelávanie v HO, VO a LDO na 3 aktívnych EP, z ktorých 1 nebolo 
zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Jedno EP nebolo aktívne. 
Priestorové požiadavky stanovené normatívom na základné učebné priestory teoretického 
a praktického vyučovania vo všetkých odboroch boli splnené. Materiálno-technické 
vybavenie učební bolo v súlade s normatívom vo všetkých odboroch školy. Vo všetkých 
učebniach školy bolo k dispozícii pripojenie na internet, notebook alebo tablet. Kvalifikačné 
predpoklady spĺňali všetci PZ. Odbornosť vyučovania žiakov bola zabezpečená na 76,65 %,  
dospelých na 100 %.  
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. Školský vzdelávací program „Kresťanská výchova a umelecké vzdelávanie“, 
2. zriaďovacia listina CZUŠ, 
3. zriaďovacie listiny elokovaných pracovísk, 
4. správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2021/2022, 
5. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 27. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Bc. Eva Ticháková, DiS. art. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 29. 06. 2022                  
v Lučenci:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová     ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
Bc. Eva Ticháková, 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): 
 
 
Bc. Eva Ticháková, DiS. art.                                                          ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
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ŠKOLSKÉ INŠPEKČNÉ CENTRUM 

BANSKÁ BYSTRICA 

 
 

•      • 

          Rímskokatolická cirkev 
          Biskupstvo Rožňava 
          Nám. Baníkov 20 
          048 01 Rožňava 

•      • 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo       Vybavuje/linka Banská Bystrica 

 BB/2022/000443/00144       Mgr. M. Bialoňová 

      +421948931811 

         30. 06. 2022 

Vec 
Upozornenie 
 
     Štátna školská inšpekcia v dňoch od 01. 06. 2022 do 02. 06. 2022 vykonala v Cirkevnej 
základnej umeleckej škole, Ul. T. G. Masaryka 9, Lučenec, tematickú inšpekciu, ktorej 
predmetom bolo zistiť stav základného a odporúčaného materiálno-
technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole. 
     V súlade s § 8 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii Vás 
Štátna školská inšpekcia upozorňuje na zriadenie elokovaného pracoviska, Ul. T. G. 
Masaryka 7, Lučenec, bez zmeny v sieti škôl a školských zariadení, čo nebolo v súlade s § 19 
ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
     Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame, aby ste zosúladili súčasný stav 

v CZUŠ, Ul. T. G. Masaryka 9, Lučenec  s platným právnym stavom. Zároveň Vás v súlade 

s § 14 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 

žiadame o zaslanie informácie o splnení opatrenia prijatého na odstránenie zisteného 

nedostatku Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 31. 10. 2022.         

S úctou 
                                                                                                              

                                                                                                                          

                                                                                                 PaedDr. Jana Handzelová, PhD. 

                                                                                                                   riaditeľka 
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