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o výsledkoch školskej inšpekcie 
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Názov kontrolovaného subjektu 

Základná umelecká škola, Lipové námestie 294/26, Modrý Kameň  

Zriaďovateľ Mesto Modrý Kameň 

 
  Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Lívia Hrušková, riaditeľka školy 

 
  V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 6013/2022-2023 zo dňa 07. 10. 2022  
  inšpekciu vykonali: 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka, ŠIC Banská 
Bystrica  

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

Ján Csízi, DiS. art., prizvaný odborník z praxe   

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 
a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole 
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Tematická inšpekcia sa uskutočnila v štátnej  základnej umeleckej škole (ZUŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským a v 7 aktívnych elokovaných pracoviskách (EP). Škola bola zaradená 
do siete škôl a školských zariadení 04. 10. 1960. Súčasťou školy bolo 8 EP zaradených do siete 
škôl a školských zariadení: EP, Poľná 540, Modrý Kameň; EP, Lipové námestie 296/28, Modrý 
Kameň; EP, Krtíšska 26, Bušince; EP, Imre Madácha 3, Dolná Strehová; EP, Veľká Čalomija 65; 
EP, Senohrad 129; EP, Gottwaldová 81, Želovce; EP, Cerovo 259. Z 8 uvedených EP bolo 1 
neaktívne – EP, Poľná 540, Modrý Kameň. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval 
v hudobnom odbore (HO), v tanečnom odbore (TO), v literárno-dramatickom odbore (LDO) 
a vo výtvarnom odbore (VO). Vzdelávanie 264 žiakov, z nich bolo 5 žiakov v štúdiu pre 
dospelých (ŠPD) v HO, zabezpečovalo 16 interných a 3 externí pedagogickí zamestnanci. 
V škole pracovalo 26 skupín1, v ŠPD nebola vytvorená žiadna skupina. Odbornosť vyučovania 
u žiakov bola zabezpečená na 76,81 % a v ŠPD na 100 %.  

                                                           

1 HO – 17 skupín; TO – 2 skupiny; LDO – 2 skupiny; VO – 5 skupín; 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval v 28 učebniach, z toho bolo 11 učební zriadených 
v sídle školy. Učebné priestory sídla školy  boli umiestnené v budove mesta a EP sa nachádzali 
v budovách základných škôl. Veľkosť učebných priestorov okrem jedného spĺňalo 
bezpečnostné a hygienické požiadavky individuálneho a skupinového vyučovania. Učebne HO 
boli využívané na skupinové vyučovanie hudobnej náuky, komornej hry a na individuálne 
vyučovanie predmetov: hra na klavír, hra na keyboard, hra na dychové nástroje, hra na gitaru, 
hra na sláčikové nástroje, hra na akordeón, hra na orgán, spev. LDO mal k dispozícii 2 učebne, 
jedna bola umiestnená v sídle školy a obidve spĺňali požiadavky na priestorové zabezpečenie 
vzdelávania v odbore. Štyri učebne VO boli zriadené na EP a umožňovali žiakom získavať 
poznatky a praktické skúsenosti v oblasti výtvarného umenia. Teoretické a praktické 
vyučovanie v TO prebiehalo v 2 učebniach, jedna bola situovaná v priestoroch sídla školy, 
ktorá nespĺňala požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti žiakov (vyučovanie sa realizovalo  
na divadelnom pódiu). Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania boli  splnené podľa Základného a odporúčaného 
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov i dospelých okrem 1 
učebne TO v sídle školy.  
Pracoviská zriadených odborov ZUŠ vrátane EP nedisponovali nadštandardným priestorovým 
vybavením teoretického a praktického vyučovania v zmysle normatívu. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v HO a LDO prebiehalo v 22 učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie 
žiakov a dospelých v sídle a na EP, ktoré boli zariadené materiálno-technickým vybavením 
v súlade s normatívom. Tanečný odbor využíval 2 učebne, z ktorých normatív v oblasti 
materiálno-technického vybavenia pre teoretické a praktické vyučovanie spĺňala 1 učebňa 
v sídle. Na EP v učebni pre praktické vyučovanie absentovala tanečná podlaha a zrkadlá. V 4 
učebniach VO na EP teoretické a praktické vyučovanie nebolo zabezpečené materiálno-
technickým vybavením v zmysle normatívu, chýbali podložky na kreslenie, stôl na odlievacie 
práce, kamerový statív. Pracoviská v zriadených odboroch školy vrátane EP nedisponovali 
odporúčaným materiálno-technickým vybavením učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania umožňujúcim dosahovanie lepších výchovno-vzdelávacích 
výsledkov zriadených odborov ZUŠ vrátane EP.  

 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľka školy spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie 
v súlade s právnou normou. Výchovno-vzdelávací proces realizovalo 16 interných a 3 externí 
pedagogickí zamestnanci. Vyučujúci v zriadených učebných odboroch okrem jedného v HO 
spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
v ZUŠ. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 76,81 %. Vzdelávanie pre dospelých sa 
uskutočňovalo v rozsahu 6,5 hodín týždenne, odbornosť vyučovania bola zabezpečená 
na 100 %.  
Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornosť absolvovaním aktualizačného vzdelávania: 
„Mesiace a čísla“, zúčastnili sa ho 4 učitelia HO a „Vedenie speváckeho zboru“ –  1 učiteľka 
HO. 
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1.3  INÉ ZISTENIA 
Výchovno-vzdelávací proces sa v EP, Cerovo 259, nerealizoval v budove obce. Elokované 
pracovisko bolo presunuté do budovy Základnej školy s materskou školou, Cerovo 58. Túto 
zmenu zriaďovateľ neoznámil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, čo nebolo v súlade s právnym predpisom. 
 

2  ZÁVERY 

Základná umelecká škola poskytovala umelecké vzdelávanie v sídle a 7 aktívnych elokovaných 
pracoviskách v HO, TO, LDO a VO. Požiadavky normatívu na základné priestorové 
zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania žiakov v HO, TO a LDO v sídle a EP a v TO 
v EP boli splnené. Učebňa TO v sídle školy nespĺňala požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti 
vzdelávania žiakov. 
 Základné materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 
vo všetkých odboroch na EP v súlade s normatívom s výnimkou VO, kde žiakom chýbali 
podložky na kreslenie, stôl na odlievacie práce, kamerový statív. Pracoviská vo všetkých 
zriadených odboroch ZUŠ v sídle a na EP nedisponovali nadštandardným priestorovým 
a materiálno-technickým zabezpečením učebných priestorov teoretického a praktického 
vyučovania v zmysle normatívu umožňujúce dosahovanie lepších výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov.  
Kvalifikačné požiadavky spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci v TO, LDO a VO. V HO 1 učiteľ 
nezískal požadované vzdelanie. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 76, 81 % a v ŠPD 
na 100 %. 
   
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nesplnenie 
kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v ZUŠ u 1 pedagogického 
zamestnanca v HO),  

2. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nezabezpečenie 
normatívu priestorového a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 9. februára 2018 pod 
číslom 2018/3131:1 – 10AO pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. 
septembra 2018 (nezabezpečenie základných priestorov v TO a základného 
materiálno-technického zabezpečenia vo VO).    

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
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: 
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1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 12. 12. 2022 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa splnenia kvalifikačných 
predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 1 pedagogického zamestnanca v HO  
a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi 
splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 30. 06. 2023. 

2. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote 11. 01. 2023 prijať konkrétne opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa zabezpečenia priestorových 
požiadaviek v TO a materiálno-technických požiadaviek vo VO a predložiť ich 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi splnenia 
a menami zodpovedných zamestnancov. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica v termíne do 30. 06. 2023. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok   
     2021/2022,  
2. základné a odporúčané priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-  
     vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív,  
3. informačný dotazník pre riaditeľa školy, 
4. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, 
5. úväzky pedagogických zamestnancov, 
6. zriaďovacia listina. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka:  Mgr. Marta Bialoňová  
Dňa: 08. 11. 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: 

PaedDr. Lívia Hrušková  
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 11. 2022  v Modrom 
Kameni:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
Mgr. Marta Bialoňová     ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
PaedDr. Lívia Hrušková                  ..................................................... 
 

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
PaedDr. Lívia Hrušková, riaditeľka školy             ...................................................... 
 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Marta Bialoňová, školská inšpektorka      ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
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