
 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Číslo: 3008/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch 26. 09. 2022 a 27. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 

Zriaďovateľ Mgr. Monika Mináriková, Palkovičova86/20, Dolné Kočkovce 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Monika Mináriková, riaditeľka súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva (SCŠPP) 
 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3008/2022-2023 zo dňa 19. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Eva Šedivá, školská inšpektorka, ŠIC Trenčín  ........................................................ 

Mgr. Ing. Bc. Darina Žemberová, školská inšpektorka, 
ŠIC Trenčín 

........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v zariadeniach poradenstva 

a prevencie (ŠCPP, CPP)  

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

Kontrolovaný subjekt 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, Púchov 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 3026/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 01. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Eva Šedivá 
PhDr. Ľubomíra Dunčáková, odborníčka z praxe  
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia odporúčala kontrolovanému subjektu skvalitniť kontrolnú činnosť 
vedenia dokumentácie klientov. Počas tematickej inšpekcie zistila nedostatok týkajúci sa 
neabsolvovania funkčného vzdelávania riaditeľkou kontrolovaného subjektu. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Skvalitniť kontrolnú činnosť pri kontrole dokumentácie a klientov  
Kontrolou predloženej dokumentácie klientov kontrolovaného subjektu sa zistilo, že 
riaditeľka poradenského centra zvýšila kontrolu dokumentácie klientov. Priebežná 
kontrola sa vykonávala 2 - 3 krát mesačne, zistené nedostatky sa priebežne 
odstraňovali a analyzovali. Aj v tomto školskom roku si riaditeľka zariadenia zamerala 
svoj plán kontrolnej činnosti na  priebežnú kontrolu zistených nedostatkov a ich 
odstránenie. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Absolvovať funkčné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov 
Riaditeľka poradenského zariadenia predložila Štátnej školskej inšpekcii doklady 
o prihlásení a absolvovaní funkčného vzdelávania pre vedúcich zamestnancov na 
Vysokej škole Dubnický technologický inštitút, Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad 
Váhom. Predpokladané ukončenie vzdelávanie bude v októbri 2022. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka kontrolovaného subjektu v termíne prijala a zaslala adekvátne opatrenie na 
odstránenie zistených nedostatkov v stanovenom termíne. Akceptáciou odporúčania sa 
zvýšila kvalita kontrolnej činnosti vedenia dokumentácie klientov  kontrolovaného subjektu. 
Absolvovaním funkčného vzdelávania pre vedúcich zamestnancov nastalo zosúladenie 
s platnými školskými predpismi. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Doklad o prihlásení a absolvovaní funkčného vzdelávania pre vedúcich zamestnancov; 
2. zápisnice zo pracovných porád zariadenia; 
3. dokumentácia klientov zariadenia  
4. písomné žiadosti zákonných zástupcov, 
5. informované súhlasy zákonných zástupcov;  
6. správy psychologických vyšetrení žiakov,  
7. správy zo špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov,  
8. správy z odborných vyšetrení, 
9. individuálne vzdelávacie programy. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka:  Mgr. Eva Šedivá  
Dňa: 03. 10. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín 
Mgr. Eva Šedivá 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Monika Mináriková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 10. 2022                           
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Šedivá                    .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Monika Mináriková                          .....................................................  

 
 
 
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. Monika Mináriková, riaditeľka  
poradenského zariadenia                                         ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Eva Šedivá, školská inšpektorka              . .....................................................  
 

 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


