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                                 ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
                         Školské inšpekčné centrum Bratislava 
                          Černyševského 27, 851 01 Bratislava 

 

Číslo: 1002/2022 - 2023  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava  

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Katarína Jandová, riaditeľka školy 

Mgr. Ida Běláková, zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Ivana Vajdová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň ZŠ 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1002/2022 - 2023 zo dňa 08. 09. 2022 inšpekciu 
vykonala: 
Mgr. Ingrid Hakszerová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava       ................................................. 

  

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 1011/2020 - 2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 08. 06. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Ingrid Hakszerová, RNDr. Jana Weisová 
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Zistené nedostatky:  
Počas výkonu následnej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou v kontrolovanom subjekte 
zistené nedostatky týkajúce sa nesplnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie 
primárneho vzdelávania 1 učiteľkou, nižšieho stredného vzdelávania 1 učiteľkou a realizovania 
adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov učiteľmi, ktorí nespĺňali 
požiadavky určené všeobecnými záväznými právnymi predpismi.  
Súčasne Štátna školská inšpekcia uložila kontrolovanému subjektu opatrenie rozviazať 
pracovný pomer s 1 učiteľom primárneho vzdelávania a s 1 učiteľkou predmetu matematika 
v nižšom strednom vzdelávaní, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady. 
 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

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

1. Ukončiť pracovný pomer s 2 pedagogickými zamestnancami (1 učiteľka primárneho 
vzdelávania, 1 učiteľka nižšieho stredného vzdelávania) nespĺňajúcimi kvalifikačné 
predpoklady. 

Na základe predloženej dokumentácie bolo zistené, že 2 zamestnankyne, ktoré 
nespĺňali požadovaný stupeň vzdelania v kategórii učiteľ primárneho vzdelávania 
a učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie, v škole nepracujú. Obe mali 
uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 08. 2022. Prvá zamestnankyňa 
požiadala dňa 20. 06. 2022 o ukončenie pracovného pomeru k 31. 08. 2022. Druhej 
zamestnankyni bolo dňa 27. 06. 2022 zaslané oznámenie o ukončení pracovného 
pomeru na dobu určitú  v stanovenej  lehote.   
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Realizovať adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov na základe požiadaviek 
všeobecne záväzných právnych predpisov.    

V školskom roku 2021/2022 boli do adaptačného vzdelávania zaradení 2 začínajúci 
pedagogickí zamestnanci pracujúci v kategórii učiteľ primárneho vzdelávania a 
vychovávateľ. Na základe predloženej dokumentácie bolo zistené, že začínajúci 
pedagogickí zamestnanci vykonávali  činnosť pod dohľadom uvádzajúcich 
pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňali podmienky stanovené právnymi normami.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

 
1.2.2  Plnenie uložených opatrení 

1. Rozviazať pracovný pomer s učiteľom primárneho vzdelávania a učiteľkou 
matematiky nižšieho stredného vzdelávania nespĺňajúcimi kvalifikačné 
predpoklady.   
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Kontrolou dokumentácie bolo zistené, že riaditeľka školy ukončila pracovný pomer 
s oboma nekvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí mali uzatvorenú 
pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 08. 2021.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila 2 prijaté a 1 uložené opatrenie. Realizovaním adaptačného vzdelávania 

v súlade so zákonom a splnením opatrení týkajúcich sa rozviazania pracovného pomeru so 

4 nekvalifikovanými zamestnancami, zabezpečila škola dodržanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania, 
2. záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca, 
3. záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 
4. program adaptačného vzdelávania začínajúceho zamestnanca, 
5. ďalšia dokumentácia adaptačného vzdelávania, 
6. pracovná zmluva, 
7. rozviazanie pracovného pomeru,  
8. potvrdenie o zamestnaní. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Ingrid Hakszerová 
Dňa: 26. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Mgr. Ingrid Hakszerová, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Katarína Jandová, riaditeľka školy 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28. 09. 2022  
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava : 
 
 
 
 
Mgr. Ingrid Hakszerová                .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Jandová                                           .....................................................  

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania ): 
 

 

Mgr. Katarína Jandová                                          ....................................................  

 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
  Mgr. Ingrid Hakszerová                                                    ..................................................... 

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


