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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 služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 8066/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 10. 06. 2021 

 
 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Henrieta Uličná, Ing. Liana Pírová  
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Zistené nedostatky:  
sa týkali realizácie prijímacieho konania a vedenia pedagogickej dokumentácie kurzu 
na získanie nižšieho stredného vzdelania v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré okrem 
iných, boli zistené v rámci tematickej inšpekcie vykonanej v dňoch od 22. 10. 2019 
do 24. 10. 2019 a neboli odstránené ani v nasledujúcom školskom roku 2020/2021. 
Na základe pretrvávania závažných nedostatkov v riadení školy Školské inšpekčné centrum 
Košice písomne dňa 23. 08. 2021 upozornilo zriaďovateľa školy na opakované porušenia 
školského zákona týkajúce sa prijímacieho konania, konkrétne prijímania uchádzačov 
do dvojročných učebných odborov. Zároveň bol zriaďovateľ upovedomený, že Štátna školská 
inšpekcia v súvislosti s uvedenými kontrolnými zisteniami podala MŠVVaŠ SR podnet na 
vykonanie kontroly v predmetnej škole. 
 

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  
1.2.3  Plnenie uložených opatrení 

1. Zabezpečiť prijímanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania v zmysle platných právnych predpisov výlučne 
na základe relevantných dokladov o ich predchádzajúcom vzdelávaní. 
Štátnej školskej inšpekcii bola predložená na kontrolu dokumentácia prijímacieho 
konania realizovaného pre školský rok 2022/2023 a doklady o predchádzajúcom 
vzdelaní 4 žiakov (vysvedčenia zo základnej školy (ZŠ)), ktorí boli prijatí na vzdelávanie 
do 1. ročníka dvojročných učebných odborov (UO) v školskom roku 2021/2022 
a ktorými škola v čase predchádzajúcej následnej inšpekcie nedisponovala. 
Kontrolou predloženej dokumentácie z realizovaného ostatného prijímacieho konania 
sa zistilo, že na štúdium do 1. ročníka 2-ročných UO bolo prijatých celkom 
109 uchádzačov, z nich cca ¼ v májovom termíne 1. kola a ¾ v júni v rámci 2 kola. 
Vekové zloženie 27 uchádzačov prijatých v 1. kole bolo dominantne homogénne (išlo 
o ročníky 2004 – 1, 2005 – 10, 2006 – 12, 2007 – 4). V 2. kole prijímacieho konania boli 
prijatí 82 uchádzači rôzneho veku (narodení v rokoch od 1992 až po rok 2007)1.  
V 1. kole prijímacieho konania boli prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky 
na základe prihlášok na vzdelávanie, ktoré boli vypísané na tlačive podľa vzoru 
schváleného a zverejneného ministerstvom školstva a boli podané v termíne 
stanovenom platným právnym predpisom (15. 03. 2022) okrem 1 prihlášky, na ktorej 
bol uvedený termín podania neskôr ako sa realizovalo prijímacie konanie v 1. kole2. 
Tieto ku kontrole predložené prihlášky boli zaslané zo 7 ZŠ3, obsahovali všetky 
požadované náležitosti vrátane úradného potvrdenia príslušnej ZŠ. Väčšina z nich bola 

                                                           

1 ročník 1992 – 1; 1994 – 2; 1995 – 4;  1996 – 2; 1997 – 4; 1998 - 3; 1999 – 6; 2000 – 6;  2001 – 6;  2002 – 12;  

2003 – 9; 2004 – 12; 2005 – 6; 2006 – 7; 2007 – 2; 
2 27. 05. 2022 (Nicolas Tokár (23.12.2006) – ZŠ Vojčice); 
3 ZŠ s MŠ  Hrčeľ – 11; ZŠ s MŠ Čerhov – 4; ZŠ Vojčice – 4; ZŠ Michaľany – 3; ZŠ Nižný Žipov – 2; ZŠ ul. I. Krasku 

Trebišov – 2, ZŠ s MŠ Novosad – 1;  
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vypísaná korektne okrem 3 prihlášok žiakov so zdravotným znevýhodnením4 
a prihlášok uchádzačov zo ZŠ s materskou školou (MŠ) Hrčeľ, v ktorých bol nesprávne 
uvádzaný údaj o poslednom absolvovanom ročníku žiaka (v prípade nižšieho ako 
9. ročníka), bol identický s počtom rokov školskej dochádzky uchádzača.  
V 2. kole prijímacieho konania riaditeľ školy prijal na vzdelávanie do kontrolovaných 
UO 1 uchádzača5 na základe prihlášky a 81 uchádzačov na základe ich písomných 
žiadostí o prijatie na štúdium, resp. týchto žiadostí podaných ich zákonným zástupcom, 
ktoré boli všetky vyhotovené na jednotnom formulári vytvorenom kontrolovaným 
subjektom. Ku všetkým týmto žiadostiam boli priložené doklady o predchádzajúcom 
vzdelávaní jednotlivých uchádzačov – v najväčšom počte išlo o odpisy, resp. akési 
duplikáty vysvedčení, ich fotokópie, príp. kópie či výpisy z katalógového listu, škola 
predložila aj 2 originály vysvedčenia.  
Analýzou predložených prihlášok na štúdium, žiadostí o prijatie na štúdium 
a priložených dokladov vystavených za účelom dokumentovania dosiahnutého 
predchádzajúceho vzdelania prijatých uchádzačov boli zistené tieto skutočnosti:  

 v prípade 12 uchádzačov6 riaditeľ školy v čase rozhodovania o ich prijatí 
preukázateľne nedisponoval dokladmi o ich predchádzajúcom vzdelávaní, 
pretože tie boli vyhotovené až v septembri alebo októbri 2022, v dôsledku čoho 
v čase prijímacieho konania nebolo možné posúdiť splnenie kritérií a zákonom 
stanovených podmienok prijatia týchto uchádzačov na štúdium v 2-ročnom 
UO; 

 v rozpore so zákonom riaditeľ školy akceptoval v 5 prípadoch7, ako doklad 
o získanom vzdelaní kópiu katalógového listu z 3 rôznych ZŠ8, ktoré neboli 
školami úradne potvrdené (bez pečiatky, mena a podpisu vyhotoviteľa, resp. 
podpísané nečitateľne, v 4 prípadoch neobsahovali dátum vyhotovenia); 

 riaditeľ školy akceptoval ako doklad o získanom vzdelaní u 54 uchádzačov 
písomnosti, ktoré neboli fotokópiami vysvedčení ani relevantné ich odpisy. Išlo 
o 32 týchto dokumentov vyhotovených ZŠ na ul. I. Krasku v Trebišove 
a 22 vystavených ZŠ s MŠ v Hrčeli, pričom na niektorých chýbal dátum ich 
vyhotovenia, alebo výrazná časť z nich mala uvedený jednotný dátum 
30. 06. 2020, pričom niektoré z nich boli vyhotovené na tlačive platnom 
od 01. 01. 2022. Na základe toho nebolo možné objektívne posúdiť, či ich 
kontrolovaná škola v čase realizácie prijímacieho konania mala k dispozícii a ak 
áno, ktoré to boli; 

 predložená dokumentácia zostávajúcich 5 uchádzačov z iných ZŠ prijatých 
na základe podania žiadosti o prijatie vykazovala obdobné nedostatky okrem 

                                                           

4 na prihláškach nebol vyplnený údaj – kód zdravotného znevýhodnenia napriek skutočnosti, že boli podané 

uchádzačmi s mentálnym postihnutím, ktorí boli v ZŠ vzdelávaní v špeciálnej triede a tiež vyjadrenie lekára o ich 

spôsobilosti na štúdium; 
5Jadranka Hajašová (01.06.2006) – ZŠ s MŠ Borša; 
6 Aladár Balog (23.02.2006); Andrej Ferenc (05.04.2003); Marcel Gašpar (25.06.2003); Dominik Kora 
(10.08.1997); Ivan Džudža (15.11.2001); Marek Zajac (19.02.1995); Viktor Goroň (30.01.2005); Martina 
Dandášová (26.08.2000); Štefánia Pohlodková (25.03.2001); Lukáš Šandor (02.02.1998); Simona Goreová 
(05.02.1994); Barbora Šandorová (05.03.2004); 
7 Alena Ferencová (14.06.2004); Roberta Demeterová (06.08.1996); Alexander Peter (01.06.2000); Jozef Zajac 

(15.08.1992); Antonie Drapaková (06.05.1995); 
8 Špeciálna ZŠ, M. R. Štefánika 83, Trebišov; ZŠ, Školská 339/2, Michaľany; Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Juraja, Gorkého 55, 
Trebišov,  
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originálu vysvedčenia9 vydaného 30. 06. 2022 Cirkevnou ZŠ s MŠ sv. Juraja, 
Trebišov; 

 riaditeľ školy u 5 uchádzačov10, ktorí navštevovali špeciálnu strednú školu ako 
podklad pre ich prijatie predložil 4 neoverené fotokópie a 1 originál ich 
vysvedčení zo vzdelávania v praktickej škole (Spojená škola internátna 
v Trebišove). 

Kontrola písomnej dokumentácie preukázala, že riaditeľ školy pri prijímaní uchádzačov 
do kontrolovaných UO nepostupoval v súlade s platnými právnymi predpismi. O ich 
prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky rozhodol vo výraznej väčšine bez relevantných 
dokladov (neboli k dispozícii alebo neboli platné), na základe ktorých by bolo možné 
realizovať správne posúdenie splnenia kritérií stanovených zákonom na ich prijatie 
do UO nižšieho stredného odborného vzdelávania.  
Z rozboru predloženej dokumentácie vyplýva, že z celkového počtu 109 prijatých 
uchádzačov (spolu v 1. a 2. kole) nesplnilo zákonom stanovené podmienky prijatia 
do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania 
minimálne 62 uchádzačov. Konkrétne 33 z nich boli v ZŠ vzdelávaní vo vzdelávacom 
programe pre žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnych triedach, príp. 
špeciálnych základných školách – 811v UO praktická žena, 912v UO výroba konfekcie, 
313 v UO strojárska výroba a 1314v UO stavebná výroba. Medzi nimi osobitnou 
skupinou boli 5 uchádzači, ktorí predložili doklad o predchádzajúcom vzdelávaní 
v špeciálnej strednej škole.  
Zároveň sa preukázalo zaradenie do prijímacieho konania a následne prijatie 
17 uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali celý vzdelávací program ZŠ, t. j. prospeli 
v 9. ročníku – 415v UO praktická žena, 416v UO výroba konfekcie, 117v UO strojárska 
výroba, 418v UO stavebná výroba, 419v UO technické služby v autoservise.  

                                                           

9 Dana Gažiová (10.02.2007); 
10 Helena Balogová (08.09.1999); Andrea Džudžová (27.10.2002); Andrej Zajac (17.08.2003); Koloman Zajac 

(25.09.2000); Marek Balog (17.02.2004); 
11 Sidónia Karičková (18.10.2003); Petra Nistorová (29.09.2005); Roberta Demeterová (06.08.1996); Martina 
Dandášová (26.08.2000); Štefánia Pohlodková (25.03.2001); Henrieta Balogová (26.04.2002); Aneta Davidová 
(23.09.2005); Andrea Džudžová (27.10.2002); 
12Ivana Šandorová (30.09.2000); Martin Kozina (31.01.1996); Alexandra Tancošová (05.11.2005); Nikola Zupková 
(28.06.1995); Alena Ferencová (14.06.2004); Mária Tancošová (29.11.2002); Patrícia Pulková (09.02.1999); 
Helena Balogová (08.09.1999); Zlatica Tancošová (14.09.2005); 
13 Jozef Zajac (15.08.1992); Alexander Peter (01.06.2000); Andrej Zajac (17.08.2003); 
14 Andrej Ferenc (05.04.2003); Marcel Gašpar (25.06.2003); Dominik Kora (10.08.1997); Dominik Kozina 

(14.10.1999); Filip Tancoš (20.08.2004); Ivan Džudža (15.11.2001); Marek Zajac (19.02.1995); Viktor Goroň 

(30.01.2005); Jaroslav Balog (22.05.1997); Rastislav Tancoš (11.11.2003); Koloman Zajac (25.09.2000); Marek 

Balog (17.02.2004); Marián Šandor (05.05.2005); 
15 Emília Kozinová (17.05.1999); Etela Kondášová (09.11.1997); Mária Šandorová (15.04.2004); Martina 

Mamczurová (29.01.1995); 
16 Rastislava Tancošová (14.06.2004); Alena Kináčová (15.08.2004); Diana Nagyová. (17.05.2007); Emília Kozinová 

(24.11.2004); 
17 David Zajac (01.10.2005);  
18 Tibor Demeter (07.03.1997); Kristián Demeter (24.01.2006); Ján Himaľ (29.10.2003); Marián Kováč 

(11.10.2002); 
19 Benjamín Molnár (12.04.2006); Mário Žiga (13.02.2007); Aladár Balog (23.02.2006); Patrik Šalitroš 

(14.02.2005); 
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Prijatím na štúdium 1 uchádzačky20, ktorá v školskom roku 2021/2022 absolvovala len 
osem rokov povinnej školskej dochádzky úspešným ukončením 7. ročníka jej bola 
upretá možnosť ukončiť základné vzdelávanie v 9. ročníku ZŠ. Zároveň z údajov 
uvedených v riaditeľom školy akceptovaných dokumentoch o predchádzajúcom 
vzdelávaní ďalších 11 uchádzačov vyplynulo, že navštevovali ZŠ menej ako 9 rokov21. 

Vzhľadom na zistené skutočnosti týkajúce sa prijímania na vzdelávanie do 2-ročných 
učebných odborov uchádzačov kontrolované prijímacie konanie pre školský rok 
2022/2023 nebolo realizované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Opatrenie nebolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť vedenie pedagogickej dokumentácie kurzu na získanie nižšieho stredného 
vzdelania na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom 
školstva.  
Štúdiom a analýzou poskytnutej dokumentácie kurzu na získanie nižšieho stredného 
vzdelania pre školský rok 2021/2022 sa zistilo, že v minulom školskom roku sa kurz 
uskutočňoval na hlavnom pracovisku školy podľa stanovenej organizácie výučby. 
Dokumentácia kurzu (triedny výkaz, katalógové listy, triedna kniha) bola vedená priebežne 
v súlade s organizačnou smernicou školy a na tlačivách podľa vzorov schválených 
a zverejnených ministerstvom školstva. Riaditeľ školy v rozhovore uviedol, že 
v prebiehajúcom školskom roku vzhľadom na aktuálne legislatívne zmeny kurz 
na získanie nižšieho stredného vzdelania škola nerealizuje. 
Opatrenie bolo splnené.  

 
1.3  INÉ ZISTENIA 
V rámci kontroly predloženej dokumentácie sa zistilo nesprávne vyhotovenie odpisov 
vysvedčení dvoma základnými školami. Základná škola, ul. I. Krasku v Trebišove namiesto 
platného vzoru vysvedčenia na ODPIS v ZŠ s podtlačou, na jeho vyhotovenie použila fotokópie 
tlačiva vysvedčení (preto boli bez podtlače), ktoré boli opatrené čiernym odtlačkom v záhlaví 
1. strany pečiatky „ODPIS“ a v päte 2. strany pečiatky „KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM“. 
V kolónke údajov o ukončení I. aj II. polroka školského roku bol červený odtlačok veľkej 
okrúhlej úradnej pečiatky školy a na mieste pre podpis riaditeľa školy bol nečitateľný podpis 
v zastúpení. Na týchto dokumentoch chýbali povinné údaje deklarujúce pravosť odpisu 
dokladu o vzdelaní – meno a podpis osoby, ktorá odpis vyhotovila, malá okrúhla úradná 
pečiatka školy a dátum jeho vyhotovenia.   
Základná škola s materskou školou v obci Hrčeľ obdobne vyhotovovala odpisy vysvedčení nie 
na origináloch pre odpisy predpísaných tlačív, ale na fotokópiách tlačiva vysvedčenia pre ZŠ 
platného od 01. 01. 2022 bez vyznačenia, že ide o odpis. Boli opatrené červeným odtlačkom 
úradnej okrúhlej pečiatky školy na zadnej strane bez podpisu. Identické fotokópie uvedeného 
vzoru tlačiva boli použité aj pre odpisy vysvedčení žiakov, ktorí boli vzdelávaní v špeciálnych 
triedach školy, pre ktoré sú ministerstvom určené iné vzory. Pravosť vystaveného odpisu 
nebola preukázaná uvedením – mena a vlastnoručného podpisu osoby, ktorá odpis vyhotovila, 

                                                           

20 Dana Gažiová (10.02.2007); 
21 Jozef Balog (25.02.2003); Dezider Džudža (19.04.2006); Jozef Karička (05.11.2002); Kevin Peter (18.05.2004); 
Erik Šandor (13.09.2001); Roman Kozina (16.04.1994); Andrej Kováč (11.11.2006); Jozefína Tancošová 
(06.02.2002); Leona Šandorová (03.09.2003); Andrej Demeter (16.10.2002); Lukáš Šandor (02.02.1998); 
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malou okrúhlou úradnou pečiatkou školy, dátumom vyhotovenia a overovacou formuláciou 
o zhode údajov uvedených na odpise s originálom vysvedčenia.  
Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila bol v čase výkonu následnej inšpekcie uvoľnený z funkcie 
na výkon verejnej funkcie podľa § 136 ods. 2 Zákonníka práce. Výkonom funkcie riaditeľa školy 
bol dňa 14. 10. 2022 poverený Ing. Peter Lazár, ktorý nie je zodpovedný za v texte vyššie 
uvedené zistené porušenia právnych predpisov. Z tohto dôvodu boli škole opakovane uložené 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s upozornením, že ak v čase výkonu 
následnej inšpekcie nedostatky nebudú odstránené, bude zodpovednému zamestnancovi 
Ing. Petrovi Lazárovi uložená pokuta v súlade s § 37 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 

2  ZÁVERY 

Splnením uloženého opatrenia (1) súvisiaceho so zaistením vedenia kompletnej pedagogickej 
dokumentácie kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelania škola zabezpečila pre jej 
absolventov korektné vydanie verejnej listiny deklarujúcej získanie nižšieho stredného 
vzdelania. V súčasnosti v dôsledku zavedenia legislatívnych úprav kontrolovaný subjekt kurz 
na získanie nižšieho stredného vzdelania nerealizuje. 
Nesplnením uloženého opatrenia (1) týkajúceho sa prijímania žiakov do 1. ročníka 
vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania na základe relevantných 
dokladov o ich dosiahnutom vzdelaní nebolo možné objektívne posúdiť plnenie predpokladov 
pre prijatie žiakov do 2-ročných učebných odborov a zabezpečiť prijímanie uchádzačov 
v zmysle platných právnych predpisov. Proces prijímacieho konania na vzdelávanie do týchto 
učebných odborov bol už 4-krát po sebe sprevádzaný opakovaným porušením platných 
právnych predpisov prijatím na uvedené štúdium takých žiakov, ktorí nesplnili zákonom 
stanovené predpoklady, v dôsledku čoho prijatie prevažnej časti uchádzačov bolo nekorektné.  
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 18 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijatie 5 žiakov 
do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania 
na základe iných (katalógových listov) ako zákonom stanovených dokladov o ich 
predchádzajúcom vzdelaní); 
 

2. § 62 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijatie žiakov 
do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, 
ktorí nespĺňali predpoklady prijatia na vzdelávanie – 33 žiakov bolo vzdelávaných 
vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím, 17 žiakov úspešne 
ukončilo vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, prijatie minimálne 
1 žiačky, ktorá neabsolvovala 9 rokov školskej dochádzky v ZŠ). 

 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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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. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenia  

 Zabezpečiť prijímanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného 
odborného vzdelávania v zmysle platných právnych predpisov výlučne na základe 
relevantných dokladov o ich predchádzajúcom vzdelaní. 
Termín: 23. 06. 2023      Zodpovedný: riaditeľ školy 

 

 Realizovať prijímanie žiakov na štúdium do 1. ročníka vzdelávacieho programu 
nižšieho stredného odborného vzdelávania na základe splnenia stanovených 
podmienok prijímania na vzdelávanie v súlade s príslušnými ustanoveniami školského 
zákona. 
Termín: 23. 06. 2023      Zodpovedný: riaditeľ školy 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 
Školskému inšpekčnému centru Košice v termíne do 30. 06. 2023. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zoznamy žiakov vzdelávaných v 2-ročných UO; 
2. dokumentácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023; 
3. vysvedčenia zo ZŠ 4 uchádzačov prijatých na štúdium v školskom roku 2020/2021;  
4. dokumentácia o vzdelávaní v ZŠ uchádzačov prijatých do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022; 
5. dokumentácia kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelania; 
6. správa o splnení uložených opatrení. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Ing. Henrieta Uličná  
Dňa: 30. 11. 2022 
 
 

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

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
Ing. Henrieta Uličná 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Peter Lazár 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 11. 2022 
v Košiciach:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Košice: 
 
 
 
 
Ing. Henrieta Uličná      ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
Ing. Peter Lazár      .......................................................  

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

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Ing. Henrieta Uličná, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


