
 

 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01  Banská Bystrica 
 

Číslo: 6009/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa  03. 10. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná umelecká škola, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Zriaďovateľ Branislav Becher, Slatinské Lazy č. 42 

 
 Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Denisa Kertésová, DiS. art., riaditeľka školy 

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6009/2022-2023 zo dňa 28. 09. 2022 inšpekciu 
 vykonala: 

Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica  ............................................ 

 

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, Gemerská cesta 1, Lučenec 

Druh školskej inšpekcie následná inšpekcia 

Číslo poverenia 6002/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 26. 10. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Marta Bialoňová;   
 
Zistené nedostatky:  
Zistený nedostatok v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkal plnenia 
kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
na vyučovanie hry na gitaru. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 
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Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť vyučovanie predmetu hra na gitaru v hudobnom odbore pedagogickými 
zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady. 
Analýzou dokumentácie školy (úväzky učiteľov a doklady o vzdelaní pedagogických 
zamestnancov) bolo zistené, že hru na gitaru vyučovali 2 pedagogickí zamestnanci, 
ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti daného predmetu. 
Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Splnením uloženého opatrenia škola zabezpečila optimálny stav personálnych podmienok 
a vytvorila predpoklady na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. úväzky učiteľov,  
2. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 12. 10. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Marta Bialoňová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Denisa Kertésová, DiS. art. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 10. 2022  v Lučenci:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Denisa Kertésová, DiS. art.               .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
Denisa Kertésová, DiS. art., riaditeľka školy     ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka                  .....................................................  

 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


