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PaedDr. Ingrid Luknárová, školská inšpektorka, 
ŠIC Trenčín 
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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 3 aktívnych elokovaných pracoviskách (EP): EP, Nitrica 41; 
EP, Nitrianske Sučany 352; EP, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom. ZUŠ bola zaradená 
do siete škôl a školských zariadení dňa 01. 01. 2002. Výchovno-vzdelávací proces 
sa uskutočňoval v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO) a tanečnom odbore (TO). 
V aktuálnom školskom roku bolo v kontrolovanom subjekte evidovaných 377 detí a žiakov 
v 35 skupinách, z toho 259 v HO, 86 vo VO a 32 v TO. V HO boli evidovaní 3 dospelí. Výchovu 
a vzdelávanie zabezpečovalo 22 interných pedagogických zamestnancov. Odbornosť 
vyučovania žiakov a dospelých v ZUŠ bola zabezpečená. 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Priestorové zabezpečenie 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 31 učebniach, z toho 25 sa nachádzalo v sídle 
školy. Veľkosť učebných priestorov s priamym vetraním a osvetlením podľa vyučovaného 
predmetu zodpovedala bezpečnostným a hygienickým požiadavkám individuálneho 
a skupinového vyučovania. HO disponoval 29 učebňami pre teoretické a praktické vyučovanie, 
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z toho v 2 učebniach v sídle školy bolo realizované aj štúdium dospelých. Učebne 
HO boli využívané pre individuálne vyučovanie žiakov (hra na gitare, klavíri, akordeóne, 
keyboarde, husliach, violončele, bicích nástrojoch, zobcovej flaute, drevených dychových 
nástrojoch, plechových dychových nástrojoch, hlasová výchova a spev), pre individuálne 
vyučovanie dospelých (hra na pozaune a violončele) a pre skupinové vyučovanie (komorné, 
orchestrálne súbory, hudobná náuka, zborový spev). VO disponoval 1 učebňou pre praktické 
vyučovanie, TO disponoval 1 učebňou pre praktické vyučovanie, pre žiakov boli k dispozícii 
šatne oddelené pre chlapcov a dievčatá. Učebné priestory elokovaných pracovísk 
sa nachádzali v budovách základných škôl. Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie 
učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v HO, VO a TO vrátane EP podľa 
Základného a odporúčaného materiálno technického a priestorového zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov 
a pri vzdelávaní dospelých boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa v HO v sídle školy 
nachádzala koncertná sála.  
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
Vyučovanie v  HO bolo realizované v 29 učebniach pre teoretické a praktické vyučovanie. 
Učebne pre individuálne a skupinové vyučovanie v sídle školy a v EP boli vybavené 
zodpovedajúcim školským nábytkom, kobercom, audiovizuálnymi pomôckami, notovým 
materiálom, zvukovými nosičmi, odbornou literatúrou, učebnicami a pracovnými zošitmi 
pre hudobnú náuku a hudobnými nástrojmi podľa študijného zamerania pri vzdelávaní žiakov 
a pri vzdelávaní dospelých. Vyučovanie v TO bolo realizované v 1 učebni v sídle školy. V učebni 
sa nachádzali zrkadlá, baletné tyče,  školský nábytok, žiaci a učitelia mali k dispozícii klavír, 
cvičebné pomôcky a audiotechniku. V učebni chýbala tanečná podlaha (drevená podlaha 
alebo baletizol). Vyučovanie vo VO bolo realizované v 1 učebni pre praktické vyučovanie 
v sídle školy. V učebni sa nachádzal zodpovedajúci školský nábytok, žiaci a učitelia mali 
k dispozícii maliarske stojany, podložky na kreslenie, grafický lis, praktikábel, busty, 
audiovizuálnu techniku, fotoaparát, videokameru, kamerový statív, štúdiové svetlá, prenosné 
svietidlá, odbornú literatúru, skladové priestory a keramickú pec. Chýbali pc zostavy na žiaka 
v skupine. Požiadavky na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov 
teoretického a praktického vyučovania vrátane EP v HO (normatív) pri vzdelávaní žiakov 
a pri vzdelávaní  dospelých boli splnené. Požiadavky na základné materiálno-technické 
zabezpečenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania v TO a vo VO 
(normatív) pri vzdelávaní žiakov neboli splnené. Z odporúčaného materiálneho a technického 
vybavenia v učebných priestoroch teoretického a praktického vyučovania (normatív) 
pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých bola v sídle školy vybavená koncertná sála 
v HO.  

 
Personálne zabezpečenie 
Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky 
na výkon riadiacej funkcie v zmysle zákona. Vykonali 1. atestáciu a absolvovali funkčné 
vzdelávanie. Výchovu a vzdelávanie v jednotlivých odboroch zabezpečovalo 
22 interných pedagogických zamestnancov (PZ). Kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ spĺňali 
všetci vyučujúci v HO a vo VO. Odbornosť vyučovania v HO pri vzdelávaní žiakov bola 
zabezpečená (94,8 %), a bola zabezpečená aj pri vzdelávaní dospelých (100 %). Odbornosť 
vyučovania vo VO pri vzdelávaní žiakov bola zabezpečená (100 %). Kvalifikačné predpoklady 
učiteľa v ZUŠ nespĺňala vyučujúca v TO, získala vzdelanie v študijnom odbore, ktorého študijný 
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program bol zameraný na iné ako príslušné vyučovacie predmety a nebol doplnený 
o rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie príslušného 
vyučovacieho predmetu. Odbornosť vyučovania žiakov v TO nebola zabezpečená (0 %). 
Odbornosť vyučovania žiakov v ZUŠ v zriadených odboroch bola zabezpečená na 92,2 %.  

 
2  ZÁVERY 

Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 
a praktického vyučovania v HO, VO a TO vrátane EP podľa Základného a odporúčaného 
materiálno technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základnej umeleckej škole (normatív) pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých 
boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa v HO nachádzala koncertná sála. Požiadavky 
na základné materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického 
vyučovania vrátane EP v HO (normatív) pri vzdelávaní žiakov a pri vzdelávaní dospelých boli 
splnené, v  TO a VO (normatív) pri vzdelávaní žiakov neboli splnené. Z odporúčaného 
materiálneho a technického vybavenia v učebných priestoroch teoretického a praktického 
vyučovania (normatív) pri vzdelávaní žiakov bola vybavená koncertná sála v HO.  

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky 
na výkon riadiacej funkcie v zmysle zákona. Kvalifikačné predpoklady učiteľa v ZUŠ spĺňali 
všetci vyučujúci v HO a VO, nespĺňala 1 vyučujúca v TO. Celková odbornosť vyučovania žiakov 
a dospelých v ZUŠ bola zabezpečená.  

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. nezabezpečenie Normatívu materiálno-technického a priestorového vybavenia, 

ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 09. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO 
pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 (v TO chýbala tanečná 
podlaha, vo VO chýbali pc na žiaka v skupine). 

2. § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(nesplnenie vyžadovaného vzdelania v príslušnom odbore 1 interným učiteľom v TO) 

 
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 toto 
opatrenie: 

1. Ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 31. 01. 2023 prijať konkrétne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa chýbajúceho základného 
materiálno-technického vybavenia vo VO a v TO a nesplnenia kvalifikačného 
predpokladu vyučujúcim v TO a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Trenčín 
s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov.  
 

Správu o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Trenčín v termíne do 25. 08. 2023. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. informačný dotazník pre riaditeľa školy;  
2. základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole – normatív; 
3. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov;  
4. úväzky pedagogických zamestnancov;  
5. výkaz 24-01 o základnej umeleckej škole;  
6. zriaďovacia listina.  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Ingrid Luknárová 
Dňa: 05. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
PaedDr. Ingrid Luknárová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Zdenka Duchoňová, DiS. art. 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 12. 12. 2022 
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
PaedDr. Ingrid Luknárová     ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Zdenka Duchoňová, DiS. art.     .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Zdenka Duchoňová, DiS. art.     ........................................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
PaedDr. Ingrid Luknárová     ........................................................ 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti   


