
 

 

    

1 
 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 77009/2021-2022 
 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch od 21. 06. 2022 do 23. 06. 2022 
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:  

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy 

Ing. Monika Mašlejová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

Mgr. Samuel Vojtas, zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 77009/2021-2022 zo dňa 16. 06. 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 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 7180/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 17. 06. 2019 do 20. 06. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Imelda Kruželáková; Ing. Jaroslav Pisančík 
 
Zistený nedostatok:  

Pri tematickej inšpekcii boli Štátnou školskou inšpekciou zistené nedostatky, ktoré  
sa týkali nezabezpečenia sústavnej prítomnosti jednotlivých členov skúšobnej komisie (ďalej 
aj ako „SK“) na záverečných skúškach (ďalej len „ZS“) v čase konania písomnej a praktickej 
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časti ZS žiakmi, nevymenovania delegovaného zástupcu zamestnávateľa a stavovskej 
organizácie za ďalšieho člena skúšobnej komisie a nezaslania vymenúvacieho dekrétu na ZS 
zástupcovi príslušnej stavovskej organizácie. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 4 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  

a ich príčin zaslal riaditeľ školy v stanovenom termíne.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť sústavnú prítomnosť jednotlivých členov skúšobnej komisie na ZS v čase 
konania písomnej a praktickej časti ZS žiakmi. 

Štátna školská inšpekcia kontrolou organizácie ZS v škole a na pracovisku 
zamestnávateľa zistila, že v učebnom odbore 2433 H obrábač kovov škola 
vypracovala na ZS časový harmonogram, podľa ktorého bola umožnená stála účasť 
všetkým členom SK na realizácii praktickej časti ZS1. Písomná časť ZS sa podľa 
platných právnych predpisov v školskom roku 2021/2022 nekonala. 

Opatrenie bolo splnené. 
 

2. – 4. Vymenovať delegovaného zástupcu zamestnávateľa a delegovaného zástupcu 
stavovskej organizácie za ďalšieho člena SK a zaslať menovací dekrét na ZS 
delegovanému zástupcovi príslušnej stavovskej organizácie. 

Štátna školská inšpekcia z predloženej dokumentácie zistila, že Slovenská 
obchodná a priemyselná komora delegovala2 svojho zástupcu za ďalšieho člena 
skúšobnej komisie pre ZS a riaditeľ školy zaslal3 delegovanému zástupcovi príslušnej 
stavovskej organizácie menovací dekrét a harmonogram na ZS. Riaditeľ školy tiež  
v súlade s platným právnym predpisom dňa 22. 04. 2022 vymenoval zástupcu 
zamestnávateľa4, u ktorého sa žiaci pripravovali v SDV za člena skúšobnej komisie  
na ZS. 

Opatrenia boli splnené. 
 

 

2  ZÁVERY 

Pripravenosť praktickej časti ZS bola v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Splnením opatrení škola vytvorila predpoklady na objektívny priebeh ZS. 

                                                           

1 Konanie praktickej časti ZS dňa 21. 06. 2022 v Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 483/12, Poprad  

   a dňa 22. 06. 2022 v Tatravagónke, a. s., Štefánikova 887/53,  058 01 Poprad. 
2 Delegačný list zo dňa 25. 03. 2022. 
3 Menovací dekrét zo dňa 22. 04. 2022 
4 Tatravagónka, a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad. 
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Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. menovacie dekréty pre členov SK  
2. delegačný list 
3. harmonogram záverečných skúšok 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Imelda Kruželáková 
Dňa: 27. 06. 2022  
 
 
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: 
Ing. Ľubomír Rokos 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 07. 07. 2022  
v Prešove:  

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

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

 
 
 
 
 

Ing. Ľubomír Rokos                                                        ..................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy                                             ....................................................... 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Ing. Imelda Kruželáková, školská inšpektorka   ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 


