
 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

Školské inšpekčné centrum Bratislava 

Černyševského 27, 851 01  Bratislava 5 

Číslo: 1024/2022 – 2023 
 

S p r á v a   
o výsledkoch školskej inšpekcii 

vykonanej v dňoch 25. 11. – 29. 11. 2022   
  

Názov kontrolovaného subjektu 

Jazyková škola 

Sídlo Palisády 38, Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 

Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. Helena Hanuljaková, riaditeľka školy 

PhDr. Eva Žitná, zástupkyňa riaditeľky školy pre odbor anglického jazyka 

PaedDr. Peter Gschweng, zástupca riaditeľky školy pre odbor románskych, slovanských 
a orientálnych jazykov 

PhDr. Roman Kvapil, PhD., zástupca riaditeľky školy pre odbor germánskych jazykov a pre 
elokované pracovisko 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1024/2022 – 2023 zo dňa 22. 11. 2022 
 

inšpekciu vykonali: 

Mgr. Katarína Heredošová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava ................................. 

Ing. Marta Jamrišková, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava ................................. 

RNDr. Marta Valašiková, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava ................................. 
  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole  
 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
     Jazyková škola, Palisády 38 bola od roku 1954 súčasťou Slovenského stenografického 
a jazykového ústavu v Bratislave, v roku 1958 sa pod názvom Jazyková škola 
osamostatnila a dňa 01. 01. 1991 jej Školská správa Bratislava VI vydala zriaďovaciu listinu 
s názvom Štátna jazyková škola. Súčasný zriaďovateľ, Bratislavský samosprávny kraj, vydal 
škole dňa 01. 07. 2002 novú zriaďovaciu listinu, ku ktorej bolo vypracovaných 
6 dodatkov. Od 01. 10. 2002 bolo v súlade s dodatkom č. 1 zriadené elokované pracovisko 
Vazovova 14, Bratislava a podľa dodatku č. 3 zo dňa 29. 06. 2009 bol upravený názov Štátnej 
jazykovej školy na súčasný názov Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava. 
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     Oprávnenie vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok (ŠJS) vydalo MŠVVaŠ SR 
dňa 12. 11. 2019 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022. Riaditeľka školy požiadala 
MŠVVaŠ SR listom zo dňa 17. 10. 2022 o vydanie oprávnenia vykonávať ŠJS na ďalšie trojročné 
obdobie. 
 
1.2  STAV PLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ ŠTÁTNE JAZYKOVÉ 
SKÚŠKY 

Podmienky na vykonávanie základnej štátnej jazykovej skúšky    
     Štátna školská inšpekcia kontrolou predloženej pedagogickej dokumentácie zistila, že 
stredné kurzy boli v sledovanom trojročnom období vedené vo viacerých cudzích jazykoch 
vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre zahraničných záujemcov. V školskom roku 
2019/2020 boli vedené stredné kurzy v 12 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, 
francúzskom, španielskom, talianskom, ruskom, hebrejskom, kórejskom, čínskom, 
japonskom,  latinskom a slovenskom jazyku pre cudzincov), v školskom roku 2020/2021 
v 12 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom, 
ruskom, čínskom, japonskom, švédskom, hebrejskom, kórejskom a slovenskom jazyku pre 
cudzincov) a v školskom roku 2021/2022 v 12 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, 
francúzskom, španielskom, talianskom, ruskom, japonskom, švédskom, holandskom, 
arabskom, čínskom a slovenskom jazyku pre cudzincov). Kontrola triednych kníh a zápisov 
odučených hodín preukázala, že rozsah určený vyhláškou o jazykovej škole pre stredný kurz 
v anglickom jazyku bol dodržaný spolu s obsahom vzdelávania v rozsahu definovanom 
stupňom B1 a B2.1 Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Učebné osnovy 
stredného kurzu anglického jazyka obsahovali všetky témy, jazykové spôsobilosti a funkcie 
komunikácie pre dané komunikačné úrovne a boli v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom (ŠVP) pre jazykové školy.  
     Prípravný kurz na základnú ŠJS v anglickom jazyku bol v každom sledovanom školskom roku 
realizovaný len jeden. Kontrola triednych kníh preukázala, že prípravný kurz bol vedený 
v rozsahu 105 – 140 vyučovacích hodín pri týždennej dotácii 4 hodiny. Obsah vzdelávania 
prípravného kurzu uvedený v učebných osnovách školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 
zodpovedal určenému stupňu náročnosti ucelenej časti vzdelávacieho programu jazyka pre 
prípravný kurz na základnú ŠJS B.2.2 SERR a bol v súlade so ŠVP. Kontrolované záznamy 
v triednych knihách o preberanom učive podľa náhodného výberu korešpondovali s témami 
učebných osnov anglického jazyka  ŠkVP. 

Učitelia vyučujúci v stredných a prípravných kurzoch anglického jazyka spĺňali požadované 
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jazykových škôl. Učitelia, ktorí boli menovaní do 
skúšobných komisií spĺňali kvalifikačné predpoklady pre svoje vymenovanie a pred výkonom 
svojej funkcie boli preukázateľne zaškolení riaditeľkou školy.  

Podmienky na vykonávanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky  
V sledovanom trojročnom období škola viedla vyššie kurzy na všeobecnú ŠJS vo viacerých 

cudzích jazykoch. V školskom roku 2019/2020 boli vyššie kurzy vedené v 5 cudzích jazykoch 
(anglickom, nemeckom, talianskom, ruskom a slovenskom jazyku pre cudzincov). V školských 
rokoch 2020/2021 v 6 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, španielskom, ruskom, 
francúzskom a talianskom) a 2021/2022 v 7 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, 
talianskom, španielskom, ruskom, maďarskom a slovenskom jazyku pre cudzincov).  

Vyššie a prípravné kurzy na všeobecnú ŠJS viedla škola kontinuálne v trojročnom 
sledovanom období v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom. 

Vyšších kurzov bolo v priebehu sledovaného obdobia zriadených v anglickom jazyku spolu 
50 (19, 14, 17) a v nemeckom jazyku 22 (7, 7, 8). Podľa zápisov v triednych knihách boli vyššie 
kurzy z anglického a nemeckého jazyka vedené pri 4-hodinovej týždennej dotácii 
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v predpísanom rozsahu. Obsah vzdelávania vo vyšších kurzoch oboch cudzích jazykov bol 
v súlade so ŠVP. Rozvíjanie komunikačných kompetencií poslucháčov v rozsahu definovanom 
stupňom B2.2 a C1 SERR bolo na úrovni samostatného a skúseného používateľa jazyka, čo 
poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Prípravných kurzov na všeobecnú ŠJS v anglickom jazyku bolo za sledované trojročné 
obdobie spolu  23 (9, 8, 6) a v nemeckom jazyku bol vedený 1 prípravný kurz za každý školský 
rok (spolu 3 kurzy). Obsah vzdelávania v prípravných kurzoch na všeobecnú ŠJS v oboch 
jazykoch korešpondoval s obsahom ŠVP a zodpovedal stupňu vzdelávania C2 SERR 
(postsekundárne jazykové vzdelávanie). Preberané učivo podľa zápisov v kontrolovaných 
triednych knihách zahŕňalo aj základnú problematiku rôznych pracovných odborov. Rozsah 
prípravného kurzu na všeobecnú ŠJS stanovený vyhláškou o jazykovej škole bol pri 4-
hodinovej týždennej dotácii v oboch kontrolovaných cudzích jazykoch dodržaný. 

V období pandémie sa ŠJS uskutočnili v tradičných termínoch v jarnom a jesennom období 
a všetky termíny boli v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o oprávnení vykonávať ŠJS Jazykovej 
škole, Palisády 38, Bratislava zo dňa 12. 11. 2019. Jedinou výnimkou bolo presunutie ústnej  
časti ŠJS v školskom roku 2020/2021 z jesenného termínu (pre externých študentov) na jarný 
termín toho istého roku.  

Učitelia, ktorí vyučovali vo vyšších a prípravných kurzoch v oboch jazykoch spĺňali 
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov jazykovej školy. Kvalifikačné 
predpoklady na menovanie do skúšobných komisií na všeobecnú ŠJS spĺňalo celkovo 12 
učiteľov anglického jazyka a 7 učiteľov nemeckého jazyka. Učitelia vymenovaní za členov 
skúšobnej komisie boli preukázateľne zaškolení riaditeľkou školy k výkonu svojej funkcie. 
 
2  ZÁVERY 

     Jazyková škola v priebehu sledovaného trojročného obdobia viedla základné, stredné, 
vyššie, konverzačné a  prípravné kurzy zaradené do stupňov podľa Európskeho referenčného 
rámca pre cudzie jazyky od A1 až po C2. Dvakrát ročne (v jarnom a jesennom období) 
realizovala jazykové skúšky v zmysle platnej legislatívy ako ustanovuje vyhláška MŠ SR č. 
321/2008 Z. z. a ich obsah a náročnosť upresňuje Skúšobný poriadok pre štátne jazykové 
skúšky vydaný ako príloha vyhlášky.  

Kontrolou predloženej dokumentácie štátna školská inšpekcia zistila, že Jazyková škola, 
Palisády 38, Bratislava, viedla v školských rokoch 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 stredné 
a prípravné kurzy v anglickom jazyku, vyššie a prípravné kurzy v anglickom a nemeckom jazyku 
a v týchto jazykoch realizovala základné a všeobecné ŠJS. Všetci učitelia vyučujúci 
v kontrolovaných kurzoch spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného 
cudzieho jazyka. Škola tým splnila podmienky na získanie oprávnenia vykonávať všetky druhy 
ŠJS na ďalšie obdobie podľa § 11 ods. 2 a 3 vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
Písomné materiály použité pri školskej inšpekcii: 

1. Zriaďovacie listiny;  
2. dodatky k zriaďovacej listine;  
3. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o oprávnení vykonávať ŠJS Jazykovej škole, Palisády 38, 

Bratislava zo dňa 12. 11. 2019 o termínoch a organizácii všetkých druhov štátnej 
jazykovej skúšky na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022;  

4. žiadosť o vydanie oprávnenia vykonávať ŠJS na ďalšie obdobie;  
5. triedne knihy;  
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6. rozvrhy hodín;  
7. doklady o  vzdelaní pedagogických zamestnancov;  
8. prehľad o úväzkoch, zriadených kurzoch a počtoch poslucháčov;  
9. školský vzdelávací program;  
10. menovanie učiteľov do skúšobných komisií;  
11. zaškolenie členov skúšobných komisií; 
12. štatistické výkazy o jazykovej škole za školské roky 2019/2020, 2020/2021 

a 2021/2022. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: Mgr. Katarína Heredošová 
dňa: 06. 12. 2022 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcii sa zúčastnili: 

 

a) za Štátnu školskú inšpekciu – Školské inšpekčné centrum Bratislava 

Mgr. Katarína Heredošová, školská inšpektorka 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec 

PhDr. Helena Hanuljaková, riaditeľka školy 
 

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 12. 2022 

v Bratislave : 

a) za Štátnu školskú inšpekciu – Školské inšpekčné centrum Bratislava 

 
 
 
 
Mgr. Katarína Heredošová              ............................................ 
                  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec 
 
 
 
 

PhDr. Helena Hanuljaková      ........................................... 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a zamestnancov, ktorých sa 
zistenia týkajú (vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
 

PhDr. Helena Hanuljaková, riaditeľka školy              ............................................. 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 

 

Mgr. Katarína Heredošová, školská inšpektorka   ..................................................... 

 
 
 

Na vedomie:  
Úsek inšpekčnej činnosti  


