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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

  Číslo: 77002/2022-2023 
 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 27. 09. 2022  
 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Prešove 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Jana Kandriková, riaditeľka školy 

PaedDr. Jozef Makaj, zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Ľuboš Turčík, zástupca riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 77002/2022-2023 zo dňa 26. 09. 2022 
inšpekciu vykonali: 

PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov  ........................................... 

Mgr. Adriana Magerová, školská inšpektorka, ŠIC Prešov ........................................... 

 
 

1 PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Kontrola dodržania podmienok prijatia detí do špeciálnej materskej školy 
 
 
1.1 ZISTENIA  

Kontrolovaným subjektom bola Špeciálna materská škola internátna, Palárikova 
1602/1, Snina, organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Palárikova 1602/1 Snina (ďalej 
len „ŠMŠ“). 
 Fyzickou obhliadkou priestorov a rozhovorom s vedúcimi pedagogickými 
zamestnancami bolo zistené, že aj keď škola disponovala rozhodnutím1  Ministerstva školstva 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o zaradení ŠMŠ do siete škôl a školských 
zariadení, do tejto školy v školskom roku 2022/2023 nebolo prijaté žiadne dieťa. V čase 
tematickej inšpekcie v ŠMŠ prebiehali úpravy sociálnych zariadení a vedenie školy 
zabezpečovalo materiálno-technické vybavenie ostatných priestorov, v ktorých sa mala 
uskutočňovať výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

                                                           

1 Rozhodnutie č. 2022/14116:A2101 zo dňa 03. 05. 2022. 



 

2 

 

2 ZÁVERY 

Vzhľadom na to, že k začiatku školského roka 2022/2023 nebolo do ŠMŠ prijaté žiadne 
dieťa, kontrolu podmienok prijímania detí do ŠMŠ nebolo možné vykonať. 
 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Rozhodnutie č. 2022/14116:A2101 zo dňa 03. 05. 2022 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 30. 09. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
PaedDr. Gabriela Mochňáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Jana Kandriková 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 25. 10. 2022 v Prešove:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov:  

 
 
 
 
 
 

     Mgr. Adriana Magerová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jana Kandriková    ......................................................  
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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): 

 
 
 
PaedDr. Jana Kandriková, riaditeľka školy                ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Adriana Magerová, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


