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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná umelecká škola, Medvedzie 131, Tvrdošín 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5070/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 15. 03. 2022 – 17. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Mária Geschwandtnerová; Mgr. Adriána Kovalčíková, Peter Kučka – odborník z praxe 
 
Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie boli zistené nedostatky týkajúce sa chýbajúcich učebných 
priestorov (modelovňa, multimediálny ateliér, odborná knižnica) vo výtvarnom odbore (VO), 
neúplného materiálno-technického vybavenia vo VO a v literárno-dramatickom odbore (LDO) 
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a nesplnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického 
zamestnanca u 3 interných pedagogických zamestnancov a 2 externých pedagogických 
zamestnancov.  

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
 

1. Zabezpečiť učebný priestor pre modelovňu, odbornú knižnicu a multimediálny ateliér 
vo VO a doplniť chýbajúce materiálno-technické vybavenie vo VO a LDO. 
Fyzickou obhliadkou priestorov Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila, že riaditeľ školy 
zabezpečil priestory pre modelovňu, odbornú knižnicu a multimediálny ateliér v súlade 
s požiadavkami stanovenými normatívom na základné priestory teoretického 
a praktického vyučovania. 
Obhliadkou odborných učební VO a LDO bolo zistené, že škola doplnila požadované 
materiálno-technické zabezpečenie. Pre vyučovanie vo VO mali žiaci k dispozícii 
praktikábel/pódium, pc zostavu s príslušným softvérom pre žiaka a stôl pod PC 
zostavu, veľký monitor, zasadací stôl, školské stoličky, štúdiové svetlá, stojany 
sochárske/pracovné stoly, učiteľský stôl a stoličku, regál, nádobu na modelovaciu 
hmotu, kôš na odpad, vodovod + drez, keramickú pec, stôl na odlievacie práce, 
odborné knihy a časopisy. Do základného vybavenia učebného priestoru pre LDO na EP 
škola doplnila knižnicu s odbornou literatúrou a detskou literatúrou.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť vyučovanie učiteľmi, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ pre vyučovanie HO, LDO a TO. 
Kontrolou dokumentácie ŠŠI zistila, že riaditeľ zabezpečil vyučovanie tromi 
pedagogickými zamestnancami, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ZUŠ pre HO, TO a LDO.  
Jeden pedagogický zamestnanec, ktorý vyučoval v TO, kvalifikačné predpoklady 
na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ pre vyučovanie v tomto odbore nespĺňal. 
Opatrenie nebolo splnené. 

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
 

Škola realizovala výchovno-vzdelávací proces v 1 elokovanom pracovisku (EP) na inej adrese 

EP, ako bolo zaradené v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky1.  

                                                           

1 v Sieti škôl a školských zariadení mala škola zaradené EP Malá strana 68/14, Zábiedovo, pričom vyučovanie 

prebiehalo na adrese Malá strana 76/2, Zábiedovo 
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2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil 1 z 2 prijatých opatrení. Doplnením chýbajúceho materiálno-technického 

vybavenia učebných priestorov vo výtvarnom odbore a literárnom-dramatickom odbore škola 

skvalitnila podmienky pre teoretické i praktické vyučovanie, najmä pre podporu názornosti 

vo vyučovaní a rozšírenie činností multimediálneho charakteru.  

Riaditeľ školy nesplnil prijaté opatrenie zabezpečiť vyučovanie v TO učiteľom, ktorý spĺňal 

kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ, čím v škole pretrvával 

nedostatok v personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
 

1. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(1 pedagogický v TO nespĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
pedagogického zamestnanca v ZUŠ pre vyučovanie v príslušnom odbore). 

 

OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1) ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie v lehote do 20. 12. 20202 prijať 

konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nespĺňania 

kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogických zamestnancov ZUŠ pre 

vyučovanie tanečného odboru a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Žilina 

s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  

Predložiť správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

Školskému inšpekčnému centru Žilina v termíne do 30. 06. 2023.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov 
2. Správa o splnení prijatých opatrení 
3. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: PaedDr. Mária Geschwandtnerová 
Dňa: 13. 10. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 

PaedDr. Mária Geschwandtnerová, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Martin Rosina, Dis. art, riaditeľ školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 10. 2022 
v Tvrdošíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
PaedDr. Mária Geschwandtnerová    .....................................................  
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Martin Rosina, Dis. art, riaditeľ školy    ..................................................... 

 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Martin Rosina, Dis. art, riaditeľ školy    ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Mária Geschwandtnerová    .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


