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                                       ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
                              Školské inšpekčné centrum Bratislava 
                              Černyševského 27, 851 01 Bratislava 5 

Číslo: 1005/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 27. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Felix Dömény, riaditeľ školy 

Ing. Eva Kubišová, zástupkyňa riaditeľa školy 

Ing. Jana Pauscheková, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1005/2022-2023 zo dňa 20. 09. 2022 a Dodatku 
č. 1 zo dňa 21. 10. 2022 inšpekciu vykonala: 

Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava  ............................................... 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii na strednej odbornej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1016/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 04. - 05. 11. 2021 a 08. - 11. 11. 2021 

 
Mená školských inšpektoriek, ktoré inšpekciu vykonali:  
Ing. Adriana Šlachtovská; Ing. Katarína Bederková; Mgr. Katarína Heredošová; 
PaedDr. Eva Obžerová. 
 
Zistené nedostatky:  
Pri tematickej inšpekcii sa zistilo porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov - školský 
vzdelávací program (ŠkVP) nebol prerokovaný príslušnou stavovskou organizáciou  
a pri vzdelávaní 40 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) v škole nepôsobil odborný 
zamestnanec (školský psychológ). 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 4 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Pri kontrolnej činnosti v teoretickom vyučovaní sledovať využívanie rôznych 
výukových aplikácií a prostriedkov IKT  
Školskej inšpekcii bolo predložených 15 hospitačných záznamov (12 z teoretických 
odborných predmetov, 3 zo všeobecnovzdelávacích predmetov) za obdobie december 
2021 až jún 2022. Kontrola hospitačných záznamov preukázala, že pri hospitačnej 
činnosti nebolo využívanie rôznych výukových aplikácií a prostriedkov IKT sledované 
a vyhodnocované.  
Odporúčanie nebolo akceptované. 

 
2. Hospitačnú činnosť zamerať na využívanie kooperatívnych foriem práce žiakov, 

rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností a možností prezentovať žiacke 
výkony vo vyučovaní 
Kontrolou hospitačných záznamov školská inšpekcia zistila, že sebahodnotiace 
a hodnotiace zručnosti žiakov boli podľa vedenia školy primerane rozvíjané. Využívanie 
kooperatívnych foriem práce a možnosti prezentovať žiacke výkony vo vyučovaní 
neboli predmetom hospitácií.  
Odporúčanie nebolo akceptované. 
 

3. Zabezpečiť žiakom účasť na programoch prevencie rizikového správania 
Výchovná poradkyňa v rozhovore uviedla, že v spolupráci s Centrom pedagogicko - 
psychologického poradenstva a prevencie, Brnenská 47, Bratislava sa triedy I. AC 
3. 5. 2022 a I. B 8. 5. 2022 zúčastnili akcie „Klíma v triede“, ktorá pomohla stmeliť 
triedny kolektív. Zároveň uviedla, že žiaci po dištančnom vzdelávaní v hojnej miere 
využívali možnosti spolupráce s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou, 
o čom sa neviedli záznamy. Iné podujatia venované prevencii rizikového správania 
žiakov školy neboli realizované.  
Odporúčanie nebolo akceptované. 
 

4. Vytvoriť podmienky pre externé vzdelávanie pedagógov na získanie nových 
profesijných kompetencií aj v oblasti wellbeingu žiakov 
Vedenie školy uviedlo, že vzdelávanie pedagógov na získanie nových profesijných 
kompetencií v oblasti wellbeingu žiakov odporúčali učiteľom zaradiť do tohtoročného 
plánu profesijného rozvoja. V uplynulom školskom roku, napriek odporúčaniu, 
neabsolvovali žiadne vzdelávanie v oblasti wellbeingu žiakov. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  
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1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Prerokovať  ŠkVP s príslušnou stavovskou organizáciou 

Riaditeľ školy predložil dokumentáciu o prerokovaní ŠkVP Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou (Bratislavská regionálna komora) dvoch kontrolovaných 
študijných odborov (2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika) a súčasne aj 
Republiková únia zamestnávateľov potvrdila prerokovanie ŠkVP študijného odboru 
3918 M technické lýceum. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Zabezpečiť služby odborného zamestnanca (školského psychológa) pri vzdelávaní 
viac ako 20 žiakov so ZZ 
Pracovnú činnosť odborného zamestnanca vykonáva na základe dohody o pracovnej 
činnosti školská psychologička v rozsahu 10 hodín týždenne.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

 
2  ZÁVERY 

Zo 4 odporúčaní uložených školskou inšpekciou nebolo ani jedno akceptované. Nezameraním 
kontroly na využívanie rôznych výukových aplikácií a prostriedkov IKT, kooperatívnych foriem 
práce a možnosti prezentovať žiacke výkony vo vyučovaní vedenie školy nezabezpečilo 
skvalitnenie vzdelávania. Zabezpečením účasti na programoch prevencie rizikového správania 
iba 2 triedam z 12 nebol vytvorený predpoklad pre dostatočnú prevenciu rizikového správania 
sa žiakov. Neúčasť pedagógov na vzdelávaní v oblasti wellbeingu žiakov môže mať negatívny 
dopad na kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu. 
Splnením oboch prijatých opatrení riaditeľ školy zabezpečil realizáciu výchovy a vzdelávania 
v súlade s platnými právnymi predpismi.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Štruktúrované hospitačné záznamy z vyučovacích hodín; 
2. zoznam uskutočnených akcií na programoch prevencie rizikového správania; 
3. potvrdenia o prerokovaní školského vzdelávacieho programu; 
4. dohoda o pracovnej činnosti školskej psychologičky; 
5. správa výchovnej poradkyne. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Adriana Šlachtovská 
Dňa: 21. 10. 2022 
 
 
 
 
 



 

4 

 

PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Ing. Adriana Šlachtovská 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 Ing. Felix Dömény 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 10. 2022  
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 Ing. Adriana Šlachtovská       .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 
 Ing. Felix Dömény        ..................................................... 

 
 
 
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. Felix Dömény         .................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 Ing. Adriana Šlachtovská, školská inšpektorka    .....................................................  

 
 
Na vedomie  
Úsek inšpekčnej činnosti 


