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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
 

Číslo: 3007/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 23. 09. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335 

Zriaďovateľ Obec Dubodiel 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Andrea Malecová, riaditeľka základnej školy s materskou školou 

Bc. Terézia Prechádzková, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3007/2022-2023 zo dňa 12. 09. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Daniela Hanzlíková, školská inšpektorka, ŠIC Trenčín .................................................. 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materskej škole.   

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335 

Druh školskej inšpekcie následná inšpekcia 

Číslo poverenia 3001/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 20. 09. 2021  

 
Meno školského inšpektora, ktorý inšpekciu vykonal:  
Mgr. Daniela Hanzlíková 
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia počas následnej inšpekcie zistila, že riaditeľka školy opätovne určila 

vedúceho pedagogického zamestnanca – zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu, 

ktorá nespĺňala podmienku prvej atestácie, čo bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

Štátna školská inšpekcia uložila vedúcej zamestnankyni kontrolovanému subjektu 1 opatrenie 
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týkajúce sa určenia do funkcie zástupkyne riaditeľky školy pre materskú školu pedagogického 

zamestnanca s prvou atestáciou.  

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin zaslala 

riaditeľka školy Školskému inšpekčnému centru Trenčín v stanovenom termíne. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.3  Plnenie uložených opatrení 

1. Určiť do funkcie zástupkyne riaditeľa školy pre materskú školu pedagogického 
zamestnanca s prvou atestáciou 
Štátna školská inšpekcia zistila, že na základe zmeny platného právneho stavu1 nemusí 
vedúci pedagogický zamestnanec – zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu 
spĺňať podmienku prvej atestácie. Uvedenou zmenou opatrenie uložené Štátnou 
školskou inšpekciou stratilo aktuálnosť. Riaditeľka školy v rozhovore a v zaslanej správe 
o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin uviedla, 
že súčasná zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu (Bc. Terézia Prechádzková) 
mala v školskom roku 2021/2022 záujem o funkčné vzdelávanie, čo sa jej však 
vzhľadom pre veľký počet ďalších uchádzačov nepodarilo absolvovať. Ďalej 
sa vyjadrila, že v tomto školskom roku 2022/2023 bola zástupkyňa riaditeľky školy pre 
materskú školu prihlásená na funkčné vzdelávanie cez Národný inštitút vzdelávania 
a mládeže v Trenčíne, čo dokladovala Štátnej školskej inšpekcii predložená kópia 
prihlášky Bc. Terézie Prechádzkovej na funkčné vzdelávanie. Termín začiatku 
funkčného vzdelávania bol stanovený na 09. 01. 2023. 
Opatrenie bolo neaktuálne.  

 
2  ZÁVERY 

Zmenou platného právneho stavu, konkrétne zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
sa zmenila podmienka spĺňania kvalifikačných predpokladov pre činnosť vedúceho 
pedagogického zamestnanca. Vzhľadom k uvedenej zmene sa opatrenie týkajúce sa splnenia 
podmienky prvej atestácie pre činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca stalo 
neaktuálnym. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 

                                                           

1 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin; 
2. Poverenie zástupkyne riaditeľky školy pre materskú školu. 
3. prihláška na funkčné vzdelávanie 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Daniela Hanzlíková 
Dňa: 27. 09. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
Mgr. Daniela Hanzlíková 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Andrea Malecová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 10. 2022 v Trenčíne: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
Mgr. Daniela Hanzlíková        .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Mgr. Andrea Malecová                                                                  .....................................................  
 
 
 
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. Andrea Malecová                                                        ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Daniela Hanzlíková, školská inšpektorka                           .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


