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vykonanej v dňoch 01. 12. 2022 a 02. 12. 2022  
 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná jazyková škola E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, 
 Piaristická 2, Nitra 

Zriaďovateľ E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie s. r. o. 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko, riaditeľ školy 

 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 44005/2022-2023 zo dňa 30. 11. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor ŠIC Nitra  ........................................................ 

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., odborníčka z praxe  

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Plnenie podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky v jazykovej škole 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaným subjektom bola súkromná jazyková škola zaradená do siete škôl a školských 

zariadení od 01. 09. 1996. Podľa zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom E-KU Inštitútom 

jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s. r. o. nemá právnu subjektivitu. Posledné oprávnenie 

vykonávať štátne jazykové skúšky bolo vydané dňa 11. 12. 2019 na obdobie od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2022. Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky 

škola podala dňa 10. 10. 2022.  

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Stav plnenia podmienok získania oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky 

Podmienky na vykonávanie základnej štátnej jazykovej skúšky  
Počas trojročného obdobia (od školského roka 2020/2021 do termínu kontroly) škola viedla 

stredné a prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú skúšku (ďalej ŠJS). Kontrolované boli 

kurzy v jednom cudzom jazyku anglickom.  

Podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP) mali dvojročné stredné 

kurzy hodinovú dotáciu 4 hodiny týždenne s celkovým počtom 280 hodín (po 140 hodín 

v každom ročníku). V kontrolovanom období boli v jednotlivých školských rokoch zriadené 

2 až 4 skupiny 1. ročníka a 2 až 4 skupiny 2. ročníka stredného kurzu anglického jazyka. Podľa 

kontroly reálneho počtu odučených hodín v náhodne vybraných triednych knihách kurzov 
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dE-8.K, dE-7.D a dE-6.A bol stanovený rozsah vzdelávania v školských rokoch 2020/2021 

a 2021/2022 v oboch ročníkoch stredného kurzu dodržaný.  

V učebných osnovách jednotlivých ročníkov bol obsah vzdelávania zadefinovaný stupňami 

náročnosti B1 a B2.1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej referenčný 

rámec) určenými pre stredný kurz. Záznamy o obsahu vyučovacích hodín v kontrolovaných 

triednych knihách korešpondovali s obsahom vzdelávania podľa učebných osnov.  

Prípravný kurz na základnú ŠJS mal podľa učebného plánu ŠkVP jeden ročník s dotáciou 4 hodiny 

týždenne s celkovým počtom 140 hodín.  

Obsah vzdelávania rozpracovaný v učebných osnovách určený stupňom náročnosti 

B2 referenčného rámca bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V každom školskom 

roku bol zriadený jeden prípravný kurz na základnú ŠJS z anglického jazyka. V kontrolovaných 

triednych knihách kurzov E-4. B a 4. A bol počet odučených hodín v školských rokoch 2020/2021 

a 2021/2022 v súlade s rozsahom kurzu podľa učebného plánu a obsah vzdelávania 

korešpondoval s učebnými osnovami. 

V stredných a prípravných kurzoch na základnú ŠJS z anglického jazyka vyučovali 

v kontrolovanom období 8 učitelia. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

v jazykovej škole.  

Podmienku najmenej trojročnej pedagogickej praxe na vymenovanie do skúšobnej komisie 

pre základnú ŠJS spĺňali celkove 8 učitelia, z ktorých boli 4 učitelia v priebehu troch rokov 

vymenovaní do skúšobnej komisie.  

Zaškolenie členov komisií v jarných i jesenných termínoch realizácie ŠJS bolo preukázané 

zápisnicami s prezenčnými listinami. 

Podmienky na vykonávanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky  
Podľa štatistických výkazov škola počas trojročného obdobia viedla vyššie a prípravné kurzy 

na všeobecnú ŠJS v dvoch cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom.  

Podľa učebného plánu ŠkVP mali dvojročné vyššie kurzy hodinovú dotáciu 4 hodiny týždenne 

s celkovým počtom 280 hodín (140 hodín v každom ročníku).  

Učebné osnovy 1. a 2. ročníka boli rozpracované na stupne náročnosti B2.2 a C1 referenčného 

rámca v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V kontrolovanom období boli 

v jednotlivých školských rokoch zriadené 2 až 4 skupiny 1. ročníka a 3 až 4 skupiny 2. ročníka 

vyššieho kurzu anglického jazyka. Podľa kontroly počtu odučených hodín v náhodne vybraných 

triednych knihách kurzov E-5.1.C/5.2.C, E-5.1.K/5.2K, E-6.1.D/6.2.D bol rozsah vzdelávania 

v ročníkoch a za ucelený program kurzu v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 dodržaný. 

Záznamy o obsahu vyučovacích hodín korešpondovali s učebnými osnovami. V nemeckom 

jazyku boli v každom školskom roku zriadené 2 skupiny 1. ročníka a 2 skupiny 2. ročníka vyššieho 

kurzu. Podľa kontroly počtu odučených hodín v náhodne vybraných triednych knihách kurzov 

D-5.M, D-5.L, D-5.U bol rozsah vzdelávania v jednotlivých ročníkoch a za ucelený program kurzu 

v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2020 dodržaný.  

Z anglického i nemeckého jazyka bol v každom  školskom roku zriadený jeden prípravný kurz 

na všeobecnú ŠJS s dotáciou 4 hodiny týždenne v rozsahu 140 vyučovacích hodín.  

Obsah učebných osnov zodpovedal stupňu náročnosti C1 referenčného rámca. Podľa 

kontrolovaných triednych kníh kurzov E-4.A, D-6.G bol počet odučených hodín v školských 

rokoch 2020/2021 a 2021/2022 v súlade s rozsahom kurzu podľa učebného plánu a záznamy 

o prebranom učive zodpovedali obsahu vzdelávania podľa učebných osnov.  
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Počas trojročného obdobia vyučovali vo vyšších a prípravných kurzoch celkove 7 učitelia 

(4 anglický jazyk, 3 nemecký jazyk). Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

príslušného cudzieho jazyka a  všetci mali najmenej päťročnú prax v jazykovej, strednej alebo 

vysokej škole.  

Podľa kontroly zloženia skúšobných komisií v kontrolovanom období učitelia vymenovaní 

za členov komisie pre všeobecnú ŠJS z anglického a nemeckého jazyka spĺňali ustanovené 

podmienky, vyučovali vo vyšších alebo prípravných kurzoch a mali najmenej trojročnú prax.  

Zaškolenie členov komisií v jarných i jesenných termínoch realizácie ŠJS bolo preukázané 

zápisnicami s prezenčnými listinami. 

2  ZÁVERY 

Škola počas trojročného obdobia plnila podmienky získania oprávnenia na vykonávanie 

základnej štátnej jazykovej skúšky v zmysle ustanovení § 11 vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z. z. 

o jazykovej škole. V kontrolovanom anglickom jazyku viedla stredné a prípravné kurzy 

v požadovanom rozsahu a plnila podmienky týkajúce sa kvalifikačných predpokladov učiteľov, 

menovania členov skúšobných komisií a ich zaškolenia.   

Počas kontrolovaného obdobia škola plnila podmienky získania oprávnenia na vykonávanie 

všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. V anglickom a nemeckom jazyku viedla vyššie a prípravné 

kurzy na všeobecné štátne jazykové skúšky v požadovanom rozsahu a plnila podmienky 

kvalifikačných predpokladov učiteľov, menovania členov skúšobných komisií a ich zaškolenia.   

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zriaďovacia listina s dodatkami; 
2. oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky zo dňa 11. 12. 2019;  
3. žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky;  
4. výkazy o jazykovej škole Škol (MŠVVŠ SR) 18 - 01 k 15. 09. 2020, 2021, 2022;  
5. Školský vzdelávací program Cudzie jazyky, interkultúrna komunikácia a medzinárodné 

testovanie;  
6. triedne knihy stredných, vyšších a prípravných kurzov na základnú a všeobecnú štátnu 

jazykovú skúšku za školský rok 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;  
7. menovacie dekréty členov skúšobných komisií na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú 

skúšku a prehľad o zložení skúšobných komisií v jednotlivých termínoch;  
8. personálna agenda učiteľov - doklady o ukončenom vzdelaní a dĺžke pedagogickej praxe;  
9. zápisnice o zaškolení členov komisie pre štátne jazykové skúšky s prezenčnými listinami.  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor:   Ing. Ján Goldschmidt 
Dňa: 06. 12. 2022 
 
 
 
 



 

4 

 

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

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
Ing. Ján Goldschmidt 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 12. 2022  v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt         ...................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko     ..................................................... 
 
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
Diol. Germ. Anatolij Vdovičenko, riaditeľ školy     ......................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Ing. Ján Goldschmidt, školský inšpektor                 ........................................................ 
 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  
 


