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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trnava 

J. Bottu 4, 917 01 Trnava 
 

Číslo: 2027/2022-2023 

 
SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 
vykonanej dňa 23. 11. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Ivan Tománek, riaditeľ školy 

Mgr. Ing. Ingrid Branišová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2027/2022-2023 zo dňa 18. 10. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka, ŠIC Trnava ........................................................ 

MVDr. Daniela Halušková, odborníčka z praxe  

 
1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 

 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 2028/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021  
a 01. 12. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

Mgr. Iveta Kozáková; PaedDr. Viera Kalmárová a MVDr. Daniela Halušková – odborníčka z praxe. 
 
Zistené nedostatky:  

 nevypracovanie učebných osnov (UO) všetkých predmetov zaradených do učebných plánov 
(UP); 

 nedodržanie Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijné 
odbory 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 
a 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov  cudzokrajných zvierat. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.2 Plnenie uložených opatrení  

1. Vypracovať UO všetkých predmetov zaradených do UP.  
Kontrolou školských vzdelávacích programov (ŠkVP) bolo zistené, že v študijnom odbore  (ŠO) 
4210 M agropodnikanie boli dopracované UO predmetu aplikovaná informatika pre 4. ročník. 
V ŠO 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena boli vypracované UO predmetov anatómia 
a fyziológia hospodárskych zvierat (1. a 2. ročník), základy farmakológie (3. ročník), 
reprodukcia cudzokrajných zvierat (4. ročník), veterinárna starostlivosť a odborná prax 
(3. a 4. ročník). Doplnením UO uvedených predmetov sa obidva ŠkVP skompletizovali. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
2. Doplniť materiálno-technické zabezpečenie podľa Normatívu materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo 
a hygiena. 
Škola zahájila rekonštrukciu jednej triedy, v ktorej bude vybudované chemické laboratórium 
pre uvedený ŠO. Rekonštrukcia triedy (rozvody, inštalovanie lavíc) sa bude realizovať v mesiaci 
december 2022. Riaditeľ školy uviedol, že prístrojové vybavenie odbornej učebne bude 
podmienené finančnými možnosťami. Zo základného vybavenia učebných priestorov pre 
praktické vyučovanie naďalej neboli zriadené špeciálna odborná učebňa pre chirurgiu 
(veterinárna ambulancia) a špeciálna odborná učebňa pre klinické disciplíny (vyšetrovňa). Žiaci 
sa s vyšetrovaním zvierat a so základnými chirurgickými úkonmi oboznamovali v rámci 
odbornej skupinovej praxe i individuálnej praxe na zmluvne dohodnutých pracoviskách 
vo veterinárnych ambulanciách. Nakoľko v priebehu uplynulého obdobia nebolo zabezpečené 
žiadne materiálno-technické vybavenie v uvedenom študijnom odbore, pretrvávajúce 
nedostatočné vybavenie neumožňovalo absolvovať niektoré témy z oblasti predmetov 
laboratórna technika a mikrobiológia a parazitológia. Z tohto dôvodu aj v aktuálnom školskom 
roku témy náročnejšie na vybavenie laboratória absolvovali žiaci na základe Memoranda o 
spolupráci a zmluvy o praktickej príprave na pracovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
a získavali manuálne zručnosti z laboratórnej diagnostiky v laboratóriách veterinárnych kliník 
a ambulancií. Pretrvávali aj nedostatky v špeciálnej odbornej učebni pre cvičenia z anatómie a 
patológie (pitevňa), ktorá nespĺňala ani základné parametre (napr. pitevný stôl s prívodom 
teplej a studenej vody) a sčasti bola skladiskom zastaraných, nefunkčných prístrojov. 
Opatrenie nebolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Z 2 opatrení, uložených školskou inšpekciou, riaditeľ školy zabezpečil odstránenie jedného z nich. 
Splnením opatrenia, týkajúceho sa vypracovania UO všetkých predmetov, zaradených do UP, ŠkVP 
umožňoval uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s príslušnými vzdelávacími 
štandardami. 
Škola naďalej nezabezpečila materiálno-technické a priestorové vybavenie v súlade s Normatívom 
pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena, v dôsledku čoho žiaci nemali 
príležitosť získavať praktické zručnosti v plnom rozsahu.  
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. Nedodržanie Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný 
odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a 
hygiena – chov hospodárskych zvierat, 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – 
hygienická a laboratórna služba, 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov 
cudzokrajných zvierat, 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov, 4336 M 
05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 

12. februára 2013 pod číslom 2013-701/5404:45-925 s platnosťou od 1. septembra 2013. 

 
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 ukladá vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto opatrenia: 

1. doplniť materiálno-technické zabezpečenie podľa Normatívu materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 

4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 4336 M 02 

veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba, 4336 M 03 veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo 

a hygiena – drobnochov, 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov, ktoré 

schválilo MŠVVaŠ SR dňa 12. februára 2013 pod číslom 2013-701/5404:45-925 s platnosťou od 

1. septembra 2013. 

Správu o splnení uložených opatrení a ich príčin predložiť Školskému inšpekčnému centru Trnava 
v termíne do 31. 08. 2023. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4210 M 08 agropodnikanie poľnohospodársky 
manažment 

2. Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4210 M 18 agropodnikanie kynológia 
3. Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

chov hospodárskych zvierat 
4. Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

chov cudzokrajných zvierat 
5. Správa o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin riaditeľa školy 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Iveta Kozáková 
Dňa: 05. 12. 2022 

 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Kozáková  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Ivan Tománek, riaditeľ školy 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 08. 12. 2022  v Trnave  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Kozáková      .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Ing. Ivan Tománek      .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú (vedúci 
zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných od prerokovania): 

 
 
Ing. Ivan Tománek      ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 
 
Mgr. Iveta Kozáková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


