
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

Školské inšpekčné centrum Bratislava 

Černyševského 27, 851 01 Bratislava 5 

 

Číslo: 1017/2022-2023 

 

SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 03. 11. 2022 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Liečebno-výchovné sanatórium 

Sídlo Hrdličkova 21, Bratislava  

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Ján Gabčík, riaditeľ  

Mgr. Miroslava Micháliková, zástupkyňa riaditeľa 
 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1017/2022-2023 zo dňa 27. 10. 2022 inšpekciu 

vykonala: 

RNDr. Mária Šimková, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava ................................................... 

  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnych výchovných zariadeniach 

– diagnostických centrách (DC), reedukačných centrách (RC) a liečebno-výchovných 

sanatóriách (LVS) 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

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

Kontrolovaný subjekt 

Liečebno-výchovné sanatórium, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 1053/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 15. 03. 2022 – 18. 03. 2022 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

RNDr. Mária Šimková, PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 
 

Zistené nedostatky:  

Počas výkonu tematickej inšpekcie sa zistili nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré sa týkali neprerokovania výchovného programu a školského 

poriadku LVS s orgánmi školskej samosprávy . 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčanie 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1 Akceptácia odporúčania 

1. Aktualizovať informácie na webovom sídle LVS.  

Na webovom sídle LVS boli zverejnené aktuálne informácie o špeciálnom  výchovnom 

zariadení (výročná správa; termíny rodičovských stretnutí a iné), o prijímaní detí do 

LVS s uvedením potrebných dokumentov (žiadosť o umiestnenie dieťaťa do LVS; 

dotazníky o údajoch dieťaťa, rodine, škole a iné), informácie o poskytovanom 

poradenstve a pomoci sociálneho pedagóga a školského psychológa so zverejnenými 

konzultačnými hodinami a s uvedenými kontaktmi.  

Odporúčanie bolo akceptované. 

1.2.2    Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1.  Prerokovať výchovný program v rade školského výchovného zariadenia.    

Riaditeľ výchovného zariadenia predložil školskej inšpekcii zápisnicu zo zasadnutia 

rady špeciálneho výchovného zariadenia zo dňa 18. 05. 2022, kde bol výchovný 

program prerokovaný a schválený. Zverejnený bol na verejne prístupnom mieste na 

nástenke v priestoroch LVS.  

Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Prerokovať školský poriadok orgánmi školskej samosprávy.  

Analýza zápisnice zo zasadnutia rady školského výchovného zariadenia (18. 05. 2022) 

preukázala, že riaditeľ LVS oboznámil členov rady špeciálneho výchovného zariadenia 

so školským poriadkom LVS, ktorý bol následne prerokovaný a schválený. Umiestnený 

bol na nástenke v priestoroch LVS.  

Opatrenie bolo splnené. 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy akceptovaním odporúčania aktualizovať webové sídlo špeciálneho výchovného 

zariadenia vytvoril podmienky na zverejňovanie informácií o činnosti LVS, sociálno-právnom 

poradenstve pri prijímaní detí do špeciálneho výchovného zariadenia a odbornom 

špeciálnopedagogickom a psychologickom poradenstve a pomoci.  

Splnením prijatých opatrení týkajúcich sa prerokovania dokumentácie špeciálneho výchovného 

zariadenia (výchovný program, školský poriadok) v orgánoch školskej samosprávy boli 

dodržané platné právne predpisy.  
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Výchovný program LVS, Hrdličková 21, Bratislava; 

2. Školský poriadok LVS, Hrdličková 21, Bratislava; 

3. zápisnica zo zasadnutia rady špeciálneho výchovného zariadenia; 

4. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku; 

5. správa o splnení prijatých opatrení. 

 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 

školská inšpektorka: RNDr. Mária Šimková   

Dňa: 11. 11. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
 

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

RNDr. Mária Šimková  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Ján Gabčík  

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 28.11.2022  

v Bratislave:  

 

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

 

 

 

 

 

 

RNDr. Mária Šimková     ..................................................... 

 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Gabčík       .....................................................  

 
 

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. Ján Gabčík, riaditeľ LVS          ....................................................  

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 

 

RNDr. Mária Šimková, školská inšpektorka   .....................................................  

 

 

 

Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  


