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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 

Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1575/16, Dolný Kubín 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5117/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 28. 04. 2022 – 29. 04. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Adriána Kovalčíková, PaedDr. Ing. Renáta Stasová; Mgr. Peter Kučka – odborník z praxe 
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Zistené nedostatky:  
Chýbajúce materiálno-technické vybavenie vo výtvarnom odbore (VO) a tanečnom odbore 
(TO). Nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického 
zamestnanca v príslušnej kategórii nezískaním vyžadovaného stupňa vzdelania pre učiteľa 
základnej umeleckej školy, nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej 
činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii nezískaním vyžadovaného stupňa 
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom 
programe. 
 

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. Doplniť chýbajúce priestorové, materiálno-technické vybavenie v TO a VO v sídle 
školy a na elokovanom pracovisku (EP) Oravský Podzámok 51. 
Fyzickou kontrolou učebných priestorov VO štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila, 
že v sídle školy a na EP Oravský Podzámok 51, bol zriadený multimediálny ateliér. 
V priestoroch EP Oravský Podzámok 51, škola zriadila modelovňu a skladové priestory. 
ŠŠI kontrolou materiálno-technického vybavenia VO v sídle školy a na jej EP Oravský 
Podzámok 51, zistila, že zabezpečením praktikábla, busty, grafického lisu, stola 
na odlievacie práce, maliarskych stojanov, počítačových zostáv pre žiaka s príslušným 
softvérom na multimediálne činnosti boli splnené požiadavky na materiálno-technické 
vybavenie učebných priestorov praktického vyučovania vo VO podľa stanoveného 
normatívu. 
Z predloženej dokumentácie školy (rozvrhy hodín, triedne knihy, zápisnica 
z pedagogickej rady), kontrolou učebných priestorov TO a jeho materiálno-
technického zabezpečenia ŠŠI zistila, že vyučovací proces TO prebiehal iba v sídle školy. 
Realizácia vyučovania TO na EP Oravský Podzámok 51, bola k 30. 06. 2022 ukončená. 
Z uvedeného dôvodu škola doplnila chýbajúce materiálno-technické vybavenie 
(baletné tyče, pomôcky na cvičenie) iba v sídle školy. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť vyučovanie VO,TO a HO pedagogickými zamestnancami, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ pre vyučovanie 
HO, LDO a TO. 
ŠŠI kontrolou predloženej dokumentácie zistila, že riaditeľ školy so zamestnancami, 
ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ 
ukončil pracovný pomer a vyučovanie zabezpečil pedagogickými zamestnancami, ktorí 
spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ. 
Opatrenie bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 
Riaditeľ školy splnil všetky prijaté opatrenia. Zabezpečením vyučovania pedagogickými 

zamestnancami, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa ZUŠ 

a doplnením chýbajúceho materiálno-technického zabezpečenia VO a TO vznikol predpoklad 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ. 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Správa o prijatých a splnených opatreniach 
2. Doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov 
3. Rozvrhy hodín 
4. Osobné spisy zamestnancov 
5. Triedne knihy VO, TO, HO 
6. Záznam pedagogickej rady 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: Mgr. Adriána Kovalčíková 
Dňa: 24. 10. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 

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

Mgr. Adriána Kovalčíková, školská inšpektorka 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Roman Ďaďo, riaditeľ školy 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 09. 11. 2022  
v Dolnom Kubíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Roman Ďaďo, riaditeľ školy    ...................................................... 
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Mgr. Roman Ďaďo, riaditeľ školy    ....................................................  
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


