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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 4025/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 12. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PhDr. Soňa Šestáková, riaditeľka špeciálneho výchovného zariadenia 

Mgr. Ľubomír Rajnoha, zástupca riaditeľky 

Mgr. Miroslav Hruška, vedúci výchovy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4025/2022-2023 zo dňa 16. 12. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra  ........................................................ 

Mgr. Pavel Pavlovič, školský inšpektor, ŠIC Nitra ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnych výchovných 

zariadeniach – diagnostických centrách (DC), reedukačných centrách (RC) a liečebno-

výchovných sanatóriách (LVS)  

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

Kontrolovaný subjekt 

Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 44010/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 07. 03. 2022 – 10. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Iveta Trévaiová; PaedDr. Iveta Schoberová 
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Zistené nedostatky:  
Zo záverov tematickej inšpekcie vyplynul nedostatok týkajúci sa nedodržania rozsahu pobytu 
dieťaťa umiestneného v ochrannej miestnosti najmenej s jednou hodinou denne na čerstvom 
vzduchu mimo tejto miestnosti.  
Odporúčania školskej inšpekcie smerovali k analýze a zovšeobecňovaniu zistení z kontrolnej 
činnosti na zasadnutiach pedagogickej rady, prijímaniu opatrení k zisteným nedostatkom 
a realizácii následnej kontroly s cieľom ich odstránenia, vedeniu záznamov o realizovaných 
tematických oblastiach výchovy v denníkoch výchovných skupín porovnateľným spôsobom 
s výchovnými osnovami, zabezpečeniu výmeny značne opotrebovaných postelí pre chlapcov, 
zriadeniu zdravotnej izolačnej miestnosti, prijímaniu účinných opatrení na zamedzenie 
prejavov šikanovania medzi chlapcami v zariadení, doplneniu práv a povinností zákonných 
zástupcov vo vzťahu k špeciálnemu výchovnému zariadeniu, podpore rozvíjania 
sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností chlapcov na komunitných stretnutiach vytvorením 
príležitosti na hodnotenie seba samého alebo celej výchovnej skupiny z pohľadu samotných 
chlapcov.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 7 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Analyzovať a zovšeobecňovať zistenia z kontrolnej činnosti na zasadnutiach 
pedagogickej rady, prijímať opatrenia k zisteným nedostatkom a realizovať následnú 
kontrolu s cieľom ich odstránenia.  
Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady dňa 16. 11. 2022 neobsahovala analýzu 
a zovšeobecňovanie výsledkov kontrolnej činnosti. Riaditeľka RC v neformálnom 
rozhovore uviedla, že nemala vyhotovené písomné záznamy z kontrolnej činnosti. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  

2. Viesť záznamy o realizovaných tematických oblastiach výchovy v denníkoch 
výchovných skupín porovnateľným spôsobom s výchovnými osnovami.  
Kontrolou denníkov 4 výchovných skupín bolo zistené, že záznamy o realizovaných 
tematických oblastiach výchovy sa neviedli porovnateľným spôsobom s výchovnými 
osnovami. Chýbajúce označenie realizovaných tematických oblastí výchovy sťažovali 
kontrolu ich obsahu i vzhľadom na prelínanie sa jednotlivých oblastí v rámci dňa. 
V niektorých denníkoch výchovných skupín absentovali záznamy o realizácii tematickej 
oblasti spoločenská  výchova, kultúrno-spoločenská a estetická výchova v priebehu 
týždennej výchovno-vzdelávacej činnosti. Denníky výchovných skupín boli vedené 
neúplne, chýbali v nich údaje o aktuálnom týždni, dátumy týždennej činnosti, prehľad 
o deťoch.  
Odporúčanie nebolo akceptované.  

3. Zabezpečiť výmenu značne opotrebovaných postelí pre chlapcov. 
Prehliadka izieb chlapcov poukázala na ich vybavenie opotrebovanými posteľami. 
V rozhovore riaditeľka RC uviedla, že sa plánuje výmena postelí po ich dodaní. 
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Objednávku nových postelí preukázala faktúrou za 6 ks kovových postelí značky 
Palanda PARIS. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

4. Zriadiť zdravotnú izolačnú miestnosť. 
Podľa vyjadrenia riaditeľky RC a prehliadky jeho priestorov zdravotná izolačná 
miestnosť nebola zriadená, naďalej sa na tieto účely využíval priestor ochrannej 
miestnosti, ktorá bola v štádiu rekonštrukcie.   
Odporúčanie nebolo akceptované. 

5. Prijímať účinné opatrenia na zamedzenie prejavov šikanovania medzi chlapcami 
v zariadení. 
Riaditeľka RC v rozhovore uviedla, že psychologičky spracovali metodiku 
pre pedagogických zamestnancov k prevencii šikanovania, program a aktivity na jeho 
elimináciu. Dokumentácia z realizácie aktivít, individuálnych a skupinových intervencií 
z dôvodu čerpania dovolenky psychologičkami počas výkonu následnej inšpekcie 
nebola k dispozícii. Riaditeľka RC vydala dňa 02. 05. 2022 príkaz č. 1/2022, v ktorom 
nariadila všetkým zamestnancom nahlásiť jej každú mimoriadnu udalosť, do ktorej 
spadalo aj šikanovanie. Záznam z programu komunitného stretnutia (05. 09. 2022) 
obsahoval informáciu o vypracovanom programe na elimináciu prejavov šikanovania 
v zariadení. Denné knihy hlásení poukázali na vedenie záznamov o prejavoch 
nevhodného správania sa chlapcov (provokácia, náznaky šikanovania) s opatreniami 
v podobe odňatia bodov, rozhovorov s vedúcim výchovy, zvýšenia pedagogického 
dozoru vo vzťahu k 2 chlapcom. Problematika šikanovania bola obsahom špecifických 
predmetov terapeuticko-korekčné cvičenia, prevencia sociálno-patologických javov. 
Kolektívne športové hry a aktivity (loptové hry, hokejbal) na dvore RC, možnosť 
využívania telocvične jedenkrát týždenne, výchovno-vzdelávacie aktivity v záznamoch 
denníkov výchovných skupín poukázali na realizáciu činností podporujúcich 
formovanie dobrých vzťahov a väzieb medzi chlapcami. Pozitívne vo vzťahu k prevencii 
a eliminovaniu prejavov šikanovania v zariadení boli i záznamy z previerky dozor 
konajúcej prokurátorky za časové obdobie od 11. 05. 2022 do 08. 11. 2022. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

6. Doplniť práva a povinnosti zákonných zástupcov vo vzťahu k špeciálnemu 
výchovnému zariadeniu. 
V predloženom vnútornom poriadku špeciálneho výchovného zariadenia s účinnosťou 
od 20. 09. 2021 neboli doplnené práva a povinnosti zákonných zástupcov.  
Odporúčanie nebolo akceptované. 

7. Podporovať rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností chlapcov 

na komunitných stretnutiach vytvorením príležitosti na hodnotenie seba samého 

alebo celej výchovnej skupiny z pohľadu samotných chlapcov. 

Akceptácia odporúčania sa realizovala účasťou školských inšpektorov na komunitnom 
stretnutí. Riaditeľka RC v rámci týždenného hodnotenia chlapcov vytvorila priestor 
na ich sebahodnotenie. Chlapci hodnotili svoje správanie sa a vyjadrovali verbálne 
alebo dvihnutím hornej končatiny spokojnosť alebo nespokojnosť s ich bodovým 
hodnotením.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
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1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Dodržiavať dĺžku pobytu dieťaťa mimo ochrannej miestnosti. 

Z pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti boli predložené 2 písomné záznamy, v ktorých 
nebol uvedený čas vychádzok vzhľadom na dĺžku pobytu. Dňa 14. 03. 2022 bol 
do ochrannej miestnosti umiestnený chlapec v rozsahu 5,5 hodín (14,30 – 20,00 hod.) 
a dňa 05. 12. 2022 bol čas pobytu chlapca v nej 1,25 hodín (14,45 – 16,00 hod.). 
Riaditeľka RC vydala dňa 02. 05. 2022 príkaz č. 1/2022 k dodržiavaniu postupu 
pri umiestnení dieťaťa v ochrannej miestnosti vo vzťahu k realizácii písomného 
záznamu a dodržiavania jeho umiestnenia najviac na 24 hodín najmenej s jednou 
hodinou pobytu denne na čerstvom vzduchu mimo tejto miestnosti. 
Opatrenie sa nedalo hodnotiť.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka reedukačného centra neakceptovala 4 zo 7 odporúčaní uložených školskou 
inšpekciou. Nákup nových postelí a ich postupná výmena v izbách prispeje k zlepšeniu 
podmienok pobytu chlapcov v zariadení. Vedenie podrobných záznamov v dennej knihe 
hlásení o prejavoch nevhodného správania sa chlapcov bolo prevenciou a snahou 
o podchytenie šikanovania v jeho začiatkoch, rozhovory, zvýšený pedagogický dozor, športové 
aktivity a výchovno-vzdelávacia činnosť boli predpokladom jeho eliminácie medzi chlapcami 
v zariadení. Vytvorený priestor na sebahodnotenie chlapcov počas komunitného stretnutia 
prispel k rozvíjaniu ich sebahodnotiacich zručností s pozitívnym dopadom na objektívny 
pohľad bodového hodnotenia, sebakritiku a sebapoznanie. Absencia písomných záznamov 
z kontrolnej činnosti, analýzy a zovšeobecňovania zistení na zasadnutiach pedagogickej rady 
bez prijímania adekvátnych opatrení k zisteným nedostatkom sa prejavila v pretrvávaní 
nedostatkov vo vedení denníkov výchovných skupín v oblasti úplnosti a obsahu vypĺňania 
s negatívnym dopadom na kontrolu plnenia obsahových štandardov tematických oblastí 
výchovy. Nezriadenie zdravotnej izolačnej miestnosti obmedzovalo využitie ochrannej 
miestnosti v prípade potreby ochrany a upokojenia dieťaťa. Chýbajúce práva a povinnosti 
zákonných zástupcov neposkytovali ucelené informácie o ich právach a povinnostiach 
vo vzťahu k reedukačnému centru. 
Opatrenie prijaté vo vzťahu k dodržiavaniu dĺžky pobytu dieťaťa mimo ochrannej miestnosti 
sa nedalo hodnotiť z dôvodu krátkodobého umiestnenia chlapcov v jej priestore.  
 
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: 

1. odporúča  

 realizovať kontrolnú činnosť so zameraním na vedenie záznamov v denníku výchovnej 
skupiny a písomných záznamov z pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti, sledovať 
dodržiavanie dĺžky pobytu dieťaťa mimo ochrannej miestnosti a poskytnutie času 
na čerstvom vzduchu, vyhotovovať písomné záznamy o ich realizácii, analyzovať 
a zovšeobecňovať výsledky kontrolnej činnosti na zasadnutiach pedagogickej rady,  
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 riešiť v spolupráci so zriaďovateľom priestorové podmienky reedukačného centra 
za účelom zriadenia zdravotnej izolačnej miestnosti a zlepšovania podmienok na pobyt 
chlapcov v ňom, 

 vymedziť vo vnútornom poriadku práva a povinnosti zákonných zástupcov aj vo vzťahu 
k špeciálnemu výchovnému zariadeniu, 

 pokračovať v realizácii účinných opatrení vedúcich k eliminácii a zamedzeniu prejavov 
šikanovania medzi chlapcami v zariadení. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrenia - zaslanie;  
2. správa o splnení opatrenia - zaslanie;  
3. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady;  
4. denníky výchovných skupín; 
5. denná kniha hlásení;  
6. záznam z previerky zachovávania zákonnosti; 
7. záznamy z komunitných stretnutí; 
8. vnútorný organizačný poriadok; 
9. záznamy z pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti;  

10. príkaz riaditeľky č. 1/2022. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Iveta Trévaiová  
Dňa: 20. 12. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Iveta Trévaiová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PhDr. Soňa Šestáková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 22. 12. 2022 v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Ing. Iveta Trévaiová      ..................................................... 
  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
PhDr. Soňa Šestáková      .....................................................  
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
PhDr. Soňa Šestáková, riaditeľka RC    ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti  
 


