
Príloha č. 1 Zoznam zariadení so zistenými nedostatkami vyplývajúcimi z výkonu zvýšeného ŠZD v priestoroch určených na výučbu telesnej 
výchovy na základných a stredných školách v  Slovenskej republike 
 

Kraj Názov a  adresa školy Zistené nedostatky Opatrenia Návrh sankcií 

BA 

 
TV – ZŠ Borodáčova 2, 821 01 

Bratislava 
 
 

Pleseň v telocvični, miestnosť 
pre upratovačku nie je 

odvetraná, chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke 

Cez víkend bude pleseň odstránená a na 
dverách miestnosti pre upratovačku bude 

vyrezaný otvor, požiada o rozhodnutie 
k prevádzke v roku 2014 – vyjadrenie 

riaditeľky v zázname 

nie 

BA TV – ZŠ Medzilaborecká 11, 821 01 
Bratislava 

chýbalo rozhodnutie k 
prevádzke 

Dohodnutý termín na podanie žiadosti 
k vydaniu rozhodnutia k prevádzke – 9.2013 nie 

BA TV – Gymnázium I. Horvátha 14, 821 
03 Bratislava 

Nedostatočná teplota v TV 
a šatniach v zimných mesiacoch, 
znečistená maľovka s výskytom 

plesne v dôsledku plastových 
okien, nové plastové okná majú 
len v troch oknách vetráky, čím 
nie je zabezpečená 3 násobná 

výmena vzduchu, miestnosť pre 
upratovačku bez vetrania, 

výlevka v dezolátnom stave, 
chýba manipulačný vozík, 

chýbalo rozhodnutie k 
prevádzke 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – ZŠ Železničná 14, 821 07 
Bratislava 

Chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke, maľovka celého tv 

traktu bola znečistená 
a poškodená, radiátory mali 

opotrebovaný povrchový náter, 
umyvárne pri šatni chlapcov boli 

morálne opotrebované, 
umývadla boli demontované 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA TV – Žitavská 1, 821 07 Bratislava 

Chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke, maľovka veľkej 

telocvične bola znečistená, 
radiátory mali opotrebovaný 

povrchový náter, gumolit 
v komunikačnej chodbe pri 

šatniach bol poškodený – hrozí 
úraz, umývadla boli 

demontované 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – SOŠ Svätoplukova 2, 821 08 
Bratislava 

Chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke a schválený PP Uložený termín – škol. rok 2013/2014 nie 

BA TV – SZŠ Záhradnícka 44, 821 08 
Bratislava 

Chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke a schválený PP, 

maľovka telocvične bola 
poškodená a znečistená, 
vyskytla sa pleseň v TV 

dôsledku plastových okien, 
vonkajší areál bol devastovaný 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA I. TV – Gymnázium Metodova 
6, 821 08 Bratislava 

Chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke, maľovka 
telocvične poškodená 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – ZŠ Bajkalská 20, 821 08 
Bratislava 

Znečistená maľovka 2 telocviční 
a šatní, v malej TV pleseň pod 
stropom a poškodená parketová 

podlaha 

Termín: september 2013 nie 

BA II. TV – Gymnázium Metodova 
6, 821 08 Bratislava 

Poškodená maľovka telocvične, 
zatečený strop v dôsledku 

poškodenej strechy, pôvodné 50 
ročné okná, v zimných 

mesiacoch klesá teplota pod 
10°C, okná pri otvorení 

vypadávajú – detto v šatniach, 
poškodená parketová podlaha  

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA V. TV – Evanjelické lýceum, 
Vranovská 2, 851 02 Bratislava 

znečistená maľovka v šatniach 
a sprchách TV poškodený 

keramický obklad stien 
a keramická dlažba v sprchách 
chlapcov a umývadlá (plechové 

žľaby), chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke a PP 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA V. TV – SOŠ technická, Vranovská 4, 
851 02 Bratislava 

znečistená maľovka v šatniach 
a sprchách chlapcov a dievčat Termín: 30.09.2013 nie 

BA V. TV – Gymnázium Einsteinova 35, 
851 02 Bratislava 

poškodený protišmykový náter 
v telocvični, znečistená maľovka 

v telocvični, chýbalo 
rozhodnutie do prevádzky 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA V. TV – ZŠ Černyševského 8, 851 01 
Bratislava 

poškodený protišmykový náter 
vo veľkej a malej telocvični, 
znečistená maľovka v malej 

telocvični, znečistený 
a poškodený ľahko umývateľný 

náter stien v TV trakte, 
poškodený keramický obklad 

stien v šatni chlapcov a dievčat, 
značne opotrebovaný 

a poškodený keramický obklad 
stien a podláh v sprchách 

chlapcov a dievčat, chýbalo 
rozhodnutie do prevádzky a PP 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA V. TV – ZŠ Pankuchova 4, 851 04 
Bratislava 

obnoviť protišmykový náter vo 
veľkej a malej telocvični, 
znečistená maľovka stien 

a poškodený ľahko umývateľný 
náter v TV trakte, poškodená 
PVC krytina v šatni chlapcov, 

chýbalo rozhodnutie do 
prevádzky a PP  

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA V. TV – ZŠ Dudova 2, 851 02 
Bratislava 

znečistená maľovka v šatniach 
a sprchách chlapcov a dievčat, 

opotrebovaný a značne 
poškodený keramický obklad 

stien a keramickej dlažby 
v sprchách chlapcov a dievčat, 

skorodované a nefunkčné sprchy 
a vodovodné batérie v sprchách 

a umyvárkach chlapcov a 
dievčat 

vyjadrenie 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA V. TV – ZŠ Gessayova, 851 03 
Bratislava 

poškodený protišmykový náter 
vo veľkej a malej telocvični, 

zatekanie do telocviční, 
znečistená maľovka 

v telocvičniach, šatniach, 
sprchách a umyvárkach, 

opotrebovaný a poškodený 
keramický obklad stien a podláh 

v sprchách, umyvárkach, WC 
chlapcov a dievčat, chýbalo 

rozhodnutie do prevádzky a PP 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – ZŠ s MŠ K. Brúderovej, 
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 

nemajú rozhodnutie k uvedeniu 
ZŠ do prevádzky vyjadrenie do 31.05.2013 

N základe 
rozhodnutia bude 

začaté správne 
konanie 

BA TV – ZŠ s MŠ, Jeséniova 54, 831 01 
Bratislava 

nevhodná povrchová úprava 
stien – chýbajúce obloženie, 

nemajú rozhodnutie k uvedeniu 
ZŠ do prevádzky + PP 

vyjadrenie do 30.06.2013 a do 15.09.2013 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA TV – ZŠ Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

nezabezpečené otváranie okien 
TV od podlahy, chýbajú 

ochranné kryty na vykurovacích 
telesách v multifunkčnej 

(pohybovej) miestnosti, nemajú 
rozhodnutie k uvedeniu ZŠ do 

prevádzky + PP 

písomné vyjadrenie do 14 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – Spojená škola DE LA SALLE, 
Čachtická 14, 831 06 Bratislava 

nezabezpečené otváranie okien 
TV a športovej haly od podlahy, 

chýbajú ochranné siete na 
oknách TV a športovej haly, 
chýbajú ochranné mriežky na 

svietidlách v TV, nemajú 
rozhodnutie k uvedeniu školy do 

prevádzky + PP 

NO: do 30.06.2013 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA 
TV – Spojená škola sv. Františka 
z Assisi, Karloveská 32, 841 04 

Bratislava 

chýba rozhodnutie k uvedeniu 
priestorov do prevádzky a PP 

požiadať RÚVZ po ukončení práve 
prebiehajúcich rekonštrukčných prác – plán 

ukončenia je 30.04.2013 
nie 

BA 
TV – Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, ul. K. Adlera 5, 841 
02 Bratislava 

nedostatočná výmena vzduchu 
v telocvičniach, chýba 

protišmykový náter v malej 
telocvični, znečistená maľovka 

v malej telocvični, šatniach 
a umyvárňach, poškodený 
olejový náter a podlahová 

krytina v šatniach 
a umyvárňach, nedostatočná 

údržba vonkajších 
telovýchovných plôch, chýba 

rozhodnutie k uvedeniu do 
prevádzky a PP  

vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA TV – ZŠ Pri kríži 11, 841 02 
Bratislava 

znečistená maľovka v šatniach 
a umyvárňach, nedostatočná 
výmena vzduchu vo veľkej 

telocvični, nefungujúce 
osvetlenie v náraďovni, chýba 

rozhodnutie k uvedeniu 
priestorov do prevádzky 

vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – Gymnázium, L. Sáru 1, 841 04 
Bratislava 

chýba teplomer na meranie 
teploty TV traktu, znečistená 

maľovka v telocvičniach 
a komunikačnej chodbe, 

poškodená podlahová krytina 
komunikačnej chodby, chýba 

rozhodnutie k uvedeniu 
priestorov do prevádzky a PP 

vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
rozhodnutia bude 

začaté správne 
konanie 

BA TV – Gymnázium, Bilíková 24, 844 19 
Bratislava 

chýba teplomer na meranie 
teploty TV traktu, chýbajúce 

ochranné siete na oknách a kryty 
na osvetľovacích telesách, 

nefungujúce osvetľovacie telesá, 
opotrebovaný protišmykový 

náter podlahy, opadajúca 
omietka v telocvični, znečistená 
maľovka v telocvični, šatniach 
a umyvárňach, opadajúca farba 
stropu v telocvičniach, šatniach 

a umyvárňach, poškodený 
olejový náter v šatniach a na 

komunikačnej chodbe, 
nedostatočná údržba atletickej 

dráhy, chýba rozhodnutie 
k uvedeniu priestorov do 

prevádzky a PP 

vyjadrenie do 30.06.2013 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA TV – ZŠ Nejedlého 8, 841 02 
Bratislava 

nefunkčná vzduchotechnika 
v telocvičniach, znečistená 

maľovka a poškodený olejový 
náter v TV trakte, olupujúca sa 
farba stropu, chýba teplomer na 

meranie teploty TV traktu, 
chýba rozhodnutie k uvedeniu 

priestorov do prevádzky 

vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – ZŠ Karloveská 61, 841 04 
Bratislava 

znečistená maľovka TV traktu, 
chýba rozhodnutie k uvedeniu 

priestorov do prevádzky 
vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova 
1, 811 01 Bratislava znečistená maľovka TV traktu vyjadrenie do 15 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA TV – Gymnázium, Vazovova 6, 811 
07 Bratislava 

znečistená maľovka v malej 
telocvični, prítomnosť plesní v 

posilňovni 
vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA 
Cirkevná SOŠ elektrotechnická P. G. 

Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 
Bratislava 

Pred 1,5 rokom z dôvodu 
havarijného stavu (hrozilo 

preborenie stropu) účelové TV 
zariadenie posilňovne 

s príslušenstvom bolo vedením 
školy uzatvorené. Vytvorili 
náhradné priestory z bývalej 
dielne bez súhlasu orgánu 
verejného zdravotníctva 

Navrhnúť komplexný spôsob riešenia 
nevyhovujúcej situácie, ktorý bude 

podkladom pre rokovanie so zriaďovateľom 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 84 Bratislava Chýba rozhodnutie k začatiu 
prevádzky školy a PP 

Požiadať orgán verejného zdravotníctva 
o vydanie rozhodnutia k začatiu prevádzky 

a prevádzkovému poriadku 
nie 



BA ZŠ Jelenia 16, 811 05 Bratislava 

Prítomnosť vlhkosti na stenách 
v šatni, nevyužívanie umyvárne 
žiakmi aj napriek tomu, že žiaci 

majú vytvorené podmienky 

Navrhnúť spôsob riešenia vrátane termínov 
na odstránenie nedostatkov 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 
Bratislava 

Poddimenzovanosť priestorov 
TV traktu na jestvujúci počet 
žiakov, nevhodné umiestnenie 

spŕch žiakov – historická 
budova 

Navrhnúť spôsob riešenia vrátane termínov 
na odstránenie nedostatkov 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA Gymnázium, ul. 1. Mája 8, 901 01 
Malacky 

chýbalo rozhodnutie 
k prevádzke školy a schválený 

PP školy, TV v poriadku 

termín na uvedenie do prevádzky školy bol 
uložený do 01.09.2013 nie 

BA ZŠ Dr. L. Dérera, ul. Gen. M. R. 
Štefánika 7, 901 01 Malacky 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
priestorov školy do prevádzky 

a schváleniu PP školy, 
telocvičňa ide do rekonštrukcie 

v tomto mesiaci 

termín na uvedenie do prevádzky školy bol 
uložený do 01.09.2013 nie 

BA ZŠ , Štúrova 142/A, 901 01 Malacky pavučiny v stropnej časti TV 
traktu T: do 01.09.2013 a priebežne nie 

BA SOŠ, Komenského 27, Pezinok 

poškodená podlahová krytina 
v komunikačnom priestore pred 

šatňami a v hľadisku, chýba 
rozhodnutie k prevádzke 

termín do 01.09.2013 nie 

BA OA, Myslenická 1, Pezinok Chýbalo rozhodnutie k 
prevádzke termín do 30.09.2013 nie 

BA ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra Chýbalo rozhodnutie k 
prevádzke termín do 30.09.2013 nie 

BA ZŠ, Fándlyho 11, Pezinok 

znečistená a poškodená 
maľovka stien v šatniach, 
poškodený obklad stien 

v umyvárni chlapcov 
a v zariadeniach na osobnú 
hygienu chlapcov, chýbalo 
rozhodnutie k prevádzke 

termín do 31.12.2013 nie 



BA ZŠ, Na bielenisku 2, Pezinok 
poškodená podlahová krytina 

v šatniach, chýba rozhodnutie k 
prevádzke 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie nie 

BA ZŠ, Kupeckého, Pezinok 

poškodená maľovka z dôvodu 
zatekania do veľkej TV, malej 

TV, gymnastickej TV 
a komunikačného priestoru, 

chýba rozhodnutie k prevádzke 

Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA Gymnázium, Senecká 2, Pezinok chýba rozhodnutie k prevádzke, 
znečistená maľovka TV Uložený termín 30 dní na vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA SŠ – SOŠ A. Gagarina, Svätoplukova 
38, Bernolákovo chýba rozhodnutie k prevádzke termín: do 30.09.2013 nie 

BA ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo chýba rozhodnutie k prevádzke termín: do 30.09.2013 nie 

BA ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob 

poddimenzovanosť priestorov, 
podlahu v TV opatriť 

hygienicky vyhovujúcim 
povrchom, chýba rozhodnutie k 

prevádzke 

Uložený termín do 17.05.2013 na 
vyjadrenie 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA ZŠ s VJM A. M. Sencziho, Nám. A. 
Molnára 2, 903 01 Senec 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
do prevádzky školy a schválení 

PP 

termín na uvedenie priestorov školy do 
prevádzky bol stanovený do 01.09.2013 nie 

BA ZŠ, Mlynská 50, 903 01 Senec 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
do prevádzky školy a schválení 

PP, stropná časť TV traktu 
plesnivá 

termín do 01.09.2013 nie 



BA TV – Spojená škola internátna, Svrčia 
6, 842 11 Bratislava (ZZS) 

príliš vysoká teplota vzduchu 
v telocvični a šatniach, 
nedostatočné vetranie 
v telocvični z dôvodu 

obtiažneho otvárania okien, 
poškodený povrch podlahovej 

krytiny v telocvični a poškodená 
maľovka stien 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
školy do prevádzky 

konkrétny termín predloženia rozhodnutia, 
prípadne žiadosti 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

BA 
TV – Spojená škola internátna, 

Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 
(ZZS) 

príliš vysoká teplota vzduchu 
v telocvični chýbalo rozhodnutie 
k uvedeniu školy do prevádzky 

vyjadrenie do 30 dní  

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 
nedostatočné upratovanie 

priestorov telocvične opatrenie s termínom ihneď - 

poškodená a znečistená 
maľovka stien v telocvični vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 
chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 

školy do prevádzky 
konkrétny termín predloženia rozhodnutia, 

prípadne žiadosti - 

BA TV – Špeciálna ZŠ s MŠ, Karpatská 1, 
811 05 Bratislava (ZZS) 

príliš vysoká teplota vzduchu v 
telocvični vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 
nedostatočné upratovanie 

priestorov telocvične opatrenie s termínom ihneď - 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
školy do prevádzky 

konkrétny termín predloženia rozhodnutia, 
prípadne žiadosti 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 



BA 
TV – Špeciálna ZŠ s vyučujúcim 

jazykom slovenským a maďarským, 
Nevädzova 3, 821 01 Bratislava (ZZS) 

vyššia teplota vzduchu 
v telocvični a nižšia teplota 

v umyvárňach a šatniach 
opatrenie s termínom ihneď nie 

chýbalo rozhodnutie k uvedeniu 
školy do prevádzky 

konkrétny termín predloženia rozhodnutia, 
prípadne žiadosti - 

BA 
TV – SOŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím, Koceľova 26, 821 08 

Bratislava (ZZS) 

príliš vysoká teplota vzduchu v 
telocvični opatrenie s termínom ihneď nie 

poškodená a znečistená časť 
stien v šatniach žiakov 

a v predsieni zariadenia na 
osobnú hygienu chlapcov 

vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

ťažko čistiteľný povrch časti 
podlahovej krytiny v umyvárni 

dievčat  
vyjadrenie do 30 dní 

Na základe 
vyjadrenia bude 
začaté správne 

konanie 

NR 
Gymnázium 

sv. Jozefa Kalazanského, 
Piaristická ul. č. 6, 94901 Nitra 

-poškodený protišmykový 
povrch na podlahe vo veľkej 

telocvični, 
 

- Opatrenie na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 

NR Obchodná akadémia, Bolečkova 9, 
95050 Nitra 

-nedostatočné vybavenie šatní 
lavičkami, 

- poškodené okná v TV, 
- WC nie sú vybavené 

umývadlami. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 

NR Spojená škola, Nivy 2, 92705 Šaľa 

- nefunkčné svietidlá, 
- poškodená strešná krytina 

v TV trakte, 
- poškodená keramické obklady 

na podlahe, okná v zlom 
technickom stave v umyvárňach, 

 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Škola má naplánovanú komplexnú 
rekonštrukciu TV traktu v lete 2013. 

0 



NR Stredná odborná škola, Levická ul. č. 
40, 95003 Nitra 

- technicky opotrebované okná 
a poškodené maľovky v TV 

trakte. 
 

- Opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. Termíny odstránenia budú oznámené 
orgánu VZ po prerokovaní so 

zriaďovateľom. 

0 

NR 
Stredná odborná škola polytechnická, 

Novozámocká cesta č. 220, 94905 
Nitra 

-neschválený prevádzkový 
poriadok pre priestory na 

výučbu TV, 
- poškodený protišmykový náter 

na podlahe telocvične, 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 

NR 
Stredná odborná škola obchodu 

a služieb, Ul. SNP č. 5, 95301 Zlaté 
Moravce 

-nefunkčné 2 sprchovacie ružice 
v umyvárňach, 

- poškodené kryty na svietidlách 
v posilňovni, 

 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 

NR Stredná odborná škola polytechnická, 
Ul. SNP č. 2, 95301 Zlaté Moravce 

-poškodená strecha nad 
telocvičňou, 

- opotrebovaný protišmykový 
povrch podlahy v TV, 

- poškodené maľovky stien 
a olejové nátery v zariadeniach 

osobnej hygieny, nefunkčné 
umývadlá, 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Pokyn na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

0 

NR Základná škola Kráľa Svätopluka, 
Drážovská 6, 94901 Nitra 

- poškodený protišmykový 
povrch podlahy. 

- Opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Prevádzkovateľ má naplánovanú výmenu 

podlahy v TV v lete 2013. 

0 

NR Základná škola, Fatranská ul. č. 14, 
94901 Nitra 

- 2 nefunkčné osvetľovacie 
telesá pre chýbajúce žiarivky, 

chýbajúce kryty v TV. 

- Opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 



NR Základná škola s materskou školou, 
Horná ul. č. 22, 92701 Šaľa 

- 2 nefunkčné osvetľovacie 
telesá pre chýbajúce žiarivky v 

TV, 
- poškodený olejový náter 

v dievčenskej šatni, 
- poškodený protišmykový náter 

v malej TV. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Rekonštrukcia TV traktu je naplánovaná 

v lete 2013. 

0 

NR Základná škola J. C. Hronského, 
Krátka ul. č. 2, 92701 Šaľa 

- chýbajúce dvere na 
chlapčenskej šatni a umyvárni, 

- 2 nefunkčné osvetľovacie 
telesá pre chýbajúce žiarivky v 

TV, 
- poškodený protišmykový náter 

na podlahe v TV, 
 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Termíny odstránenia po prerokovaní 

so zriaďovateľom. 

0 

NR Základná škola, Krčméryho ul. č.2, 
94901 Nitra 

- poškodené okná, opotrebované 
maľovky a olejové nátery, 
poškodené podlahy v šatni 

a umyvárni. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Termíny odstránenia po prerokovaní 

so zriaďovateľom. 

0 

NR Základná škola, Levická ul. 903, 
95280 Vráble 

-nedostatky v zariadeniach 
osobnej hygieny a v šatniach, 

poškodené obklady, nefunkčné 
sprchy, 

- chýbajúca miestnosť pre 
upratovačku s výlevkou. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Termíny odstránenia budú nahlásené 

po prerokovaní so zriaďovateľom. 

0 

NR Základná škola Viliama Záborského, 
Levická ul. č. 737, 95280 Vráble 

-okná v TV nie sú otvárateľné 
od podlahy, 

- v rohoch TV i vo WC sa 
vyskytovala na stenách pleseň, 

- 3 nefunkčné osvetľovacie 
telesá a chýbajúce ochranné 

kryty. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 



NR Základná škola, Školská ul. č. 1158, 
95131 Močenok 

-poškodené olejové nátery na 
stenách v šatni. 

- Opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Rekonštrukcia šatní je plánovaná 

v lete 2013. 

0 

NR Základná škola, Partizánska ul. č. 362, 
95151 Nová Ves nad Žitavou 

-okná v TV v zlom technickom 
stave, 

- zatečené steny v TV 
a náraďovne, 

- poškodené maľovky stien 
v umyvárňach. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Termíny odstránenia budú nahlásené 

po prerokovaní so zriaďovateľom. 

0 

NR Základná škola, Pionierska ul. č. 4, 
92701 Šaľa 

- poškodený protišmykový náter 
na podlahe v TV. 

- Opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku uložené v zápisnici z výkonu 
ŠZD. Náter bude obnovený v lete 2013. 

0 

NR Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, 
95301 Zlaté Moravce 

-poškodené maľovky stien 
v telocvični, 

-neschválený prevádzkový 
poriadok pre priestory na 

výučbu TV. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
0 

NR Základná škola, 95121 Rišňovce č. 427

- poškodený protišmykový náter 
v TV, znečistené maľovky stien 

TV, 
- 1 nefunkčné svietidlo v TV, 

 

-Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. Rekonštrukcia plánovaná v lete 2013. 
0 

NR Základná škola s materskou školou, 
Sídlisko Lúky 1226, 95280 Vráble 

-poškodené lavičky v šatni, 
- zatekanie do priestorov malej 

TV, 
- poškodená podlaha v malej 

TV. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Poškodené lavičky a podlaha v malej TV 
boli opravené, oprava zatekania a následné 
maľovky sa budú realizovať počas letných 

prázdnin 2013. 

0 



NR Základná škola, Škultétyho ul. č. 1, 
94901 Nitra 

- vypracovaný, ale neschválený 
prevádzkový poriadok, 

- 6 nefunkčných svietidiel 
v malej telocvični, 

- poškodené okná, znečistené 
maľovky, poškodené podlahy 

v telocvični, 
- umyváreň pri TV trakte mimo 

prevádzky. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
 

0 

NR Základná škola, Topoľova ul. č. 8, 
94901 Nitra 

- poškodený protišmykový náter 
na podlahe v telocvični, 
- v dôsledku zatekania, 
opadávajúca omietka, 

poškodené olejové nátery 
a znečistené steny v TV trakte, 

- nefunkčné svietidlá pre 
chýbajúce žiarivky, 

- v umyvárňach chýbajú 
vodovodné kohútiky, sprchové 

ružice. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. 
- Pokyn na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

0 

NR Základná škola, Tulipánova ul. č.1, 
94901 Nitra 

-ZŠ nemá k dispozícii vlastné 
účelové vnútorné plochy na 

výučbu TV, využíva mestskú 
športovú halu, pôvodná 

telocvičňa školy bola v roku 
2008 na základe stanoviska 

znalca v odbore statika zbúraná. 

0 0 



NR Základná škola s materskou školou, 
92584 Vlčany č. 1547 

- nefunkčné 1 osvetľovacie 
teleso v TV, 

- nevyhovujúca povrchová 
úprava stien v TV a súvisiacich 

priestoroch, 
- poškodený nekĺzavý náter 

v malej TV. 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. Termíny odstránenia budú prejednané 
so zriaďovateľom. 

0 

NR Základná škola Kniežaťa Pribinu, Ul. 
Andreja Šulgana č. 1, 94901 Nitra 

-poškodená strecha telocvične, 
následkom ktorej došlo 
k zatečeniu stropu TV. 

 

- Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. Termíny odstránenia budú po 
rokovaní so zriaďovateľom nahlásené 

orgánu VZ. 

0 

NR Stredná odborná škola veterinárna, 
Dražovská 14, 94901 Nitra 

-v šatniach a umyvárňach 
poškodené maľovky vlhkosťou, 
plesňou, poškodené kovové WC 

kabíny, demontované sprchy, 
poškodené keramické obklady, 
- poškodené lavičky v šatniach. 

Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov uložené v zápisnici z výkonu 

ŠZD. Termíny odstránenia budú po 
rokovaní so zriaďovateľom nahlásené 

orgánu VZ. 

0 

NR ZŠ, Ul.Rábska č.14, Kolárovo - nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 0 0 

NR ZŠ, Ul.Školská č.6, Kolárovo 
- nie sú zabezpečené šatne pre 

odchádzajúcich žiakov 
 

0 0 

NR ZŠ s VJM, Ul. Palkovicha č.3, 
Kolárovo 

- nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

- okná sa nedajú otvárať z 
podlahy 

Zabezpečiť otváranie okien z podlahy 0 

NR SOŠ obchodu a služieb, Ul. 
Budovateľská č.32, Komárno 

- nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov, 

- poruchový kotol 
- znečistené steny 

-Oprava kotla 
-Vykonanie maľovky priestorov 0 

NR ZŠ, Ul. práce č.24, 
Komárno 

- neaktuálny prevádzkový 
poriadok 

- chýbajúce umývadlo 
v umyvárni chlapcov 

-Predložiť na schválenie aktualizovaný 
prevádzkový poriadok 

-Zabezpečiť umývadlo do umyvárne 
chlapcov 

0 



NR ZŠ, Ul. Komenského č.3, Komárno 

-Neaktuálny prevádzkový 
poriadok 

-V umyvárni  chlapcov chýba 
vyhrievacie teleso 

-Predložiť na schválenie aktualizovaný 
prevádzkový poriadok 

-Zabezpečiť vyhrievacie teleso do umyvárne
0 

NR ZŠ Ul. Pohraničná č.9, Komárno 

- V umyvárni zatekanie 
dažďovej vody 

- Nie sú zabezpečené teplomery 
vo všetkých priestoroch 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

- Znečistené steny a strop 

-Zabezpečiť opravu strechy 
-Zabezpečiť maľovku 

-Zabezpečiť teplomery do priestorov šatne a 
sprchy 

0 

NR SPŠ, Petöfiho č.2, Komárno 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

-Okná nie sú opatrené sieťkami 
-Znečistené steny 

 

- Okná opatriť     sieťkami 
- Zabezpečiť maľovku 0 

NR ZŠ, Nám. KonkolyhoThege č.2, 
Hurbanovo 

- Pre odchádzajúcich žiakov je 
k dispozícii 1 šatňa 0 0 

NR SPŠ stavebná, 
Ul. Konkolyho č.8, Hurbanovo 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 
- Nie je vypracovaný 

a schválený prevádzkový 
poriadok 

 

- Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 0 



NR ZŠ, Ul. Rozmarínova č.1, Komárno 

- Nie sú zabezpečené teplomery 
vo všetkých priestoroch 

- Nie sú zabezpečené v šatni 
vešiaky 

- V umyvárni chýbajúce 
sprchové ružice 

-Nefunkčné vzduchotechnické 
zariadenie 

-Okná  a osvetľovacie telesá nie 
sú opatrené ochrannými 

sieťkami 
 

- Zabezpečiť teplomery do priestorov šatne 
a sprchy 

-Do šatne zabezpečiť vešiaky 
-Zabezpečiť sprchové ružice do umyvárni 
- Sfunkčniť vzduchotechnické zariadenie 

- Okná a osvetľovacie telesá opatriť 
ochrannými sieťkami 

0 

NR ZŠ s VJM, Ul. mieru č.2, Komárno 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

- Nie je schválený prevádzkový 
poriadok 

 

-Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 

 
0 

NR ZŠ s VJM, Ul. Eötvösa č.39, Komárno 

- Nie je schválený prevádzkový 
poriadok 

- Znečistené  steny 
-Chýbajúce vyhrievacie teleso 

-Chýbajúce umývadlo 
v umyvárni chlapcov 

 

-Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 

- Zabezpečiť maľovku 
- Zabezpečiť vyhrievacie teleso 

-Zabezpečiť umývadlo 

0 

NR 
ZŠ s VJM, 

Ul. Školská č.757/10, Zemianska Olča 
 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

-Zatekanie strechy a vydutie 
podlahy 

-Znečistenie  stien a stropov 

-Zabezpečiť opravu strechy a podlahy 
-Zabezpečiť maľovku 0 

NR SOŠ, Ul. 1. mája č.1, Hurbanovo 
- Nie je schválený prevádzkový 

poriadok 
 

-Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 0 



NR ZŠ s MŠ s VJM, 
Ul. Športová č.7, Hurbanovo 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

-Nefunkčné osvetľovacie telesá 
- Osvetľovacie telesá nie sú 

opatrené ochrannými sieťkami 
- Nie je schválený prevádzkový 

poriadok 
 

-Sfunkčniť osvetľovacie telesá 
-Opatriť osvetľovacie telesá ochrannými 

sieťkami 
-Predložiť na schválenie prevádzkový 

poriadok 

0 

NR ZŠ s VJM, Bátorové Kosihy 

- Nie je schválený prevádzkový 
poriadok 

- Znečistenie stien a stropov 
-Chýbajúce umývadlo 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

-Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 

-Zabezpečiť maľovku 
- Zabezpečiť umývadlo 

0 
0 

NR ZŠ, Ul. Starohorská č.8, Dulovce 

- Nie je schválený prevádzkový 
poriadok 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

-Znečistenie stien a stropov 
- Nedostatky údržby priestorov 

-Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 

-Vykonať maľovku 
- Vykonať údržbárske práce 

0 

NR SOŠ, Bratislavská cesta č.10, Komárno - Znečistenie priestorov 
- Chýbajúce sprchové ružice 

-Zabezpečiť maľovku 
- Zabezpečiť sprchové ružice 0 

NR Gymnázium H.Selyeho s VJM, Ul. B. 
Királya č.5, Komárno 

- Nie sú zabezpečené šatne pre 
odchádzajúcich žiakov 

- Nie je schválený prevádzkový 
poriadok 

 

- Predložiť na schválenie prevádzkový 
poriadok 

 
0 

NR 
ZŠ 

Tlmače 
Školská 9 

nefunkčné umyvárne -porucha 
prívodu teplej vody - potrebná je 

rekonštrukcia 
uplatnené /term. podľa fin. prostriedkov/ 0 

NR KSŠ Fegyvernekyho 
Šahy SNP 4 

Nevyužívanie umyvární žiakmi 
školy z časových dôvodov uplatnené/ihneď 0 



NR ZŠ s MŠ 
Jur nad Hronom 

-nedostatočná teplota 
-zle tesniace okná 

- parkety v telocvični 
opotrebované, s veľkými 

špárami 
- havarijný stav - v dôsledku 

poškodenia intenzívne zatekanie 
strechy a podmoknutie stien 

šatní 
- PVC podlahová krytina 

opotrebovaná 
- chýbajúce ihriská 

 

uplatnené /urýchlene riešiť havarijný stav, 
konkrétny termín nestanovený 0 

NR 
ZŠ Šahy 

E. B. Lukáča 6 
 

-chýbajúce šatne 
- nezriadené umyvárne 

- nezriadené WC 
-chýba miestnosť pre 

upratovačku 

uplatnené /term. podľa fin. prostriedkov 0 

NR 
ZŠ 

Hronské Kľačany 
 

-poškodená maľovka stien 
telocvične uplatnené /term. podľa fin. prostriedkov 0 

NR 
ZŠ 

Veľký Ďúr 
 

-chýbajú teplomery na meranie 
teploty v telocvični uplatnené /term. ihneď/ 0 

NR ZŠ VJM Ipeľský Sokolec 

-technické problémy 
s vykurovaním telocvične 

-poškodená japexová podlaha 
-prašnosť v telocvični 

- znehodnotená maľovka 
- zatekajúca strecha 

uplatnené /term. podľa fin. prostriedkov 0 



NR 
ZŠ s MŠ Rybník 

Školská 10 
 

-nefunkčné umyvárne uplatnené /term. podľa 
finančných možností 0 

NR ZŠ Škultétyho Topoľčany 
- zlý technický stav okien 
v šatniach a umyvárňach, 

znečistené steny v telocvični 

zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, 
vymaľovať a obnoviť olejové nátery. 
Termín odstránenia : do 01.09.2013 

0 

NR ZŠ s MŠ Jacovce 
-znečistené steny v šatniach 

a umyvárňach, prasknuté výplne 
okien v šatniach a umyvárňach 

vymaľovať a obnoviť olejové nátery 
v šatniach a umyvárňach, vymeniť 

poškodené sklenené výplne okien. Termín 
odstránenia : do 01.09.2013 

0 
 
 
 

NR ZŠ Gogoľova Topoľčany 
-značne opotrebovaná podlaha 

v telocvični, poškodený olejový 
náter v telocvični 

vykonať opravu, príp. úpravu podlahovej 
krytiny v telocviční, obnoviť olejový náter. 

Termín odstránenia: do 01.09.2013 

0 
 
 
 
 

NR Základná škola, Ul. Stampayho 
928/76, Gbelce 

-Rozbité okná (dôsledkom 
vandalizmu). 

Pokyn na odstránenie zisteného nedostatku 
– zabezpečiť, aby okná boli celistvé 

a funkčné. 
0 

NR Obchodná akadémia, Nám. hrdinov č. 
7, Šurany - Znečistené, poškodené steny. Pokyn – Steny dať do hygienicky 

vyhovujúceho stavu. 0 

NR Základná škola, Bernolákova ul. č. 35, 
Šurany 

- Steny a ochranný náter na 
chodbe a v šatniach je 
poškodený, opadaný. 

Pokyn – Steny a ochranný náter dať do 
hygienicky vyhovujúceho stavu. 0 

NR 
Gymnázium, Bernolákova ul. č. 37, 

Šurany 
 

- Steny v telocvični sú 
poškodené, omietka je 
vypadnutá nad dvermi. 

Pokyn - Steny dať do hygienicky 
vyhovujúceho stravu. 0 

NR SOŠ, Jesenského ul. č. 1, Nové Zámky 

- V posilňovni a v šatniach sú 
steny poškodené, ochranný náter 

je opadaný. 
- V umyvárni je jedna nefunkčná 

sprchová batéria. 

Pokyny- 1. Steny a ochranný náter dať do 
hygienicky vyhovujúceho stavu.      2. 
Zabezpečiť funkčnú sprchovú batériu . 

0 

ZA ZŠ 023 45 Horný Vadičov č. 277 
 

- Chýbajú kryty na 
osvetľovacích telesách 

- Chýba prívod teplej 
vody v sprche 

- Doplniť ochranné kryty na 
svietidlách 

- Zabezpečiť prívod teplej vody 
v sprchách pre žiakov 

0 



ZA ZŠ s MŠ 023 03 Zborov nad Bystricou 

- Znečistené steny 
a stropy v priestoroch 

telocvične a šatne 
- Umyváreň je využívaná 

ako sklad inventáru 
- Chýba prívod tečúcej 

teplej vody 
-  

- Vybieliť steny a stropy šatne 
a telocvične 

- Zabezpečiť, aby umyváreň pre 
žiakov bola využívaná na určený účel 

- Zabezpečiť prívod tečúcej teplej 
vody v umyvárni 

0 

ZA 
 

Gymnázium Ľ. Štúra 35, 023 54 
Turzovka 

 
- Nie sú zriadené 
umyvárne a sprchy pre 

žiakov 
- V šatni pre dievčatá je 

nevyhovujúca teplota 
vzduchu 

 
- Po prejednaní nedostatkov so 
zriaďovateľom a pridelení finančných 

prostriedkov bude riešená celková 
rekonštrukcia zariadení na osobnú 

hygienu 
- Zabezpečiť, aby teplota vzduchu 

v šatni bola v zmysle platných 
predpisov 

 
0 

ZA 
 

ZŠ Mládežnícka 1343 Krásno nad 
Kysucou 

 
- Poškodený náter 

podlahy v telocvični 
a v posilňovni 

- V šatniach poškodená 
podlaha z PVC 

 
 

 
- Zabezpečiť, aby podlaha 

športoviska a podlaha v šatniach bola 
ľahkočistiteľná 

 

 
 

0 



ZA ZŠ 023 13 Čierne 969 

- V posilňovni 
a zariadeniach pre osobnú 

hygienu žiakov zistená 
prítomnosť plesní na 
stenách a stropoch 

- V šatni pre chlapcov nie 
sú osadené dvere 

- V umyvárni chýbajú 
sprchové ružice 

- Nefunkčné  vodovodné 
kohútiky na batériách 
v umyvárni dievčat 

- Nevyhovujúca teplota 
v sprchách a v šatniach 

 

- Zabezpečiť vybielenie priestorov 
telesnej výchovy 

- Osadiť dvere v šatni chlapcov 
- Doplniť zdravotechniku 
v zariadeniach pre osobnú hygienu 

žiakov 
- Zabezpečiť teplotu vzduchu 

v zmysle platných predpisov 
 

0 

ZA ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, 022 01 
Čadca 

- Znečistené steny 
a stropy v šatniach 
a v telocvičniach 

- Poškodená dlažba 
v umyvárňach, chýbajúce 

rohože 
- Nevyhovujúca teplota 

vzduchu v šatniach 
- Chýbajúce kryty na 

svietidlách 
- Chýbajúci prevádzkový 

poriadok 

- Zabezpečiť vybielenie priestorov 
telocviční  a šatní 

- Vymeniť poškodenú dlažbu 
v umyvárňach, doplniť rohože 

v sprchách 
- Zabezpečiť teplotu vzduchu v 
šatniach v zmysle platných predpisov 
- Doplniť ochranné kryty na 

svietidlách telocvične 
- Vypracovať prevádzkový poriadok 

a predložiť ho na schválenie 

0 

ZA ZŠ Clementisova 616, Kysucké Nové 
Mesto 

- Poškodená PVC podlaha 
v šatni pre chlapcov 

- Chýbajúce vodovodné 
kohútiky v umyvárni pre 

chlapcov 
- Poškodené dvere v šatni 

pre chlapcov 
 

- Vymeniť poškodenú podlahu v šatni 
chlapcov 

- Doplniť zdravotechniku v umyvárni 
- Vymeniť poškodené dvere v šatni 

chlapcov 

0 



ZA SOS Obchodu a služieb, Dolný Kubín Znečistená povrchová úprava 
stien Vymaľovať telových. zariadenie 0 

ZA ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín Poškodená podlahová krytina Výmena podlahovej krytiny 0 

ZA ZŠ s MŠ Oravský Podzámok č. 51 Znečistená povrchová úprava 
stien, prítomnosť plesní Vymaľovať telových. zariadenie 0 

ZA SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 
Dolný Kubín 

Znečistená povrchová úprava 
stien Vymaľovať telových. zariadenie 0 

ZA Obch. akadémia, Nábrežie K. 
Petroviča 1571, Lipt. Mikuláš 

- zatečený strop a steny  
   telocvične 

 
 

- nevyhovujúci technický   stav 
okien 

- zabezpečiť opravu poškodenej strešnej 
krytiny  a následne vymaľovanie telocvične 

(t. č. sú už práce  naplánované, začnú 
v závislosti od počasia) 

- zabezpečiť výmenu okien 

0 

ZA Gymnázium M. M. Hodžu, 
Lipt. Mikuláš 

- nevyhovujúci stavebno-
technický stav zariadení na 

osobnú hygienu (WC) 
- poškodené a znečistené 

omietky na stenách v šatniach 

- zabezpečiť rekonštrukciu zariadení na 
osobnú hygienu 

 
- zabezpečiť opravu omietok a následné 

maľovanie šatní 

výzva 

ZA SOŠ elektrotechnická Celiny 536, 
Lipt. Hrádok 

- nevypracovaný  prevádz. 
poriadok (PP) - vypracovať a zaslať na schválenie PP 0 

ZA 
Hotelová akadémia, 
Čs. brigády 1804 

Lipt. Mikuláš 

- nevyhovujúci stav vonkajšieho 
areálu v sektore skoku do diaľky 

 
-zabezpečiť úpravu vonkajšieho areálu 0 

ZA 
Gymnázium 
Hradná 23 

Lipt. Hrádok 
- poškodená omietka v umyvárni - zabezpečiť opravu omietky a následné 

maľovanie umyvárne 0 

ZA SOŠ lesnícka 
Hradná 534 Lipt. Hrádok 

- znečistená maľovka 
v telocvični 

- neaktuálny PP 
 

- zabezpečiť vymaľovanie telocvične 
- vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 

525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 
0 

ZA 
SOŠ obchodu a služieb 

Vrbická 632 
Lipt. Mikuláš 

- znečistená maľovka 
a opotrebovaná, na niektorých 
miestach poškodená podlahová 

krytina v šatniach 

- zabezpečiť maľovanie šatní a výmenu 
podlahovej krytiny výzva 



ZA 
ZŠ 

J.D.Matejovie 
Lipt. Hrádok 

- poškodená omietka 
a znečistená maľovka v šatni 

- zabezpečiť opravu poškodenej omietky 
a následné vymaľovanie šatni 0 

ZA ZŠ 
Hybe 

-nevyhovujúci stav vonkajšieho 
areálu školy (neporiadok,  

uložený stavebný materiál) 

- po ukončení stavebných prác na prístavbe 
objektu školy odstrániť materiál a vykonať 

úpravu areálu 
0 

ZA 
ZŠ 

Sládkovičova 10 
Ružomberok 

-neaktuálny prevádzkový 
poriadok TV 

-nezabezpečený prívod teplej 
vody do umyvárni 

-poškodené omietky 
a znečistená maľovka v šatniach 

a na chodbe pri šatniach 

- vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 
525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 

-zabezpečiť prívod teplej vody 
-zabezpečiť rekonštrukciu šatní 

výzva 

ZA 
ZŠ J. Kráľa 

Žiarska ulica 
Lipt. Mikuláš 

-nevypracovaný prevádzkový 
poriadok 

 
 

-zatečená maľovka v šatniach 

- vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 
525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 

 
-zabezpečiť vymaľovanie  šatní 

0 

ZA 
ZŠ s MŠ 

Demänovská ulica 408/4A 
L. Mikuláš 

- poškodený umývateľný náter 
stien v miestnosti pre 

upratovačku 
- obnoviť umývateľný náter 0 

ZA 
ZŠ 

Klačno 4 
Ružomberok 

- neaktuálny prevádzkový 
poriadok 

-vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 
525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 0 

ZA 
ZŠ 

Zarevúca 18 
Ružomberok 

-poškodený povrch  stien 
a obklad v umyvárňach žiakov -zabezpečiť opravu stien a obkladu 0 

ZA 
ZŠ 

Bystrická cesta 
Ružomberok 

t.č. prebieha komplexná 
rekonštrukcia školy, vrátane 

telocvične – v rámci nej bude 
vykonaná výmena okien, 

zateplenie objektu, výmena 
kúrenia a maľovanie priestorov 

- zabezpečiť realizáciu uvedených prác do 
začiatku nového školského roku 2013/14 0 



ZA 
ZŠ sv. Vincenta 
Nám. A. Hlinku 

Ružomberok 

-nevypracovaný prevádzkový 
poriadok 

 
-zatečená maľovka v šatni 

a umyvárni chlapcov 

- vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 
525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 

-zabezpečiť vymaľovanie  šatní 
0 

ZA 
ZŠ Martákovej 
Nábr. 4. Apríla 
Lipt. Mikuláš 

-neaktuálny prevádzkový 
poriadok 

-vypracovať PP v súlade s § 6 vyhlášky č. 
525/2007 Z. z. a zaslať na schválenie 0 

ZA 
ZŠ 

Čs. brigády 4 
Lipt. Mikuláš 

-nevyhovujúci stav okien 
 

- znečistená maľovka 
v telocvični a šatniach 

 

- zabezpečiť výmenu okien (t. č. v riešení) 
- zabezpečiť vymaľovanie telocvične a šatní 0 

ZA 
Spojená škola, Gymnázium 

M.Galandu, Horné Rakovce, 
Turčianske Teplice 

- v priestoroch telocvične – 
chýba nútená výmena vzduchu 
a vetracie krídla okien nie sú 

ovládateľné z podlahy 

- zabezpečiť účinné vetranie v priestore 
telocvične 

 
 

0 

ZA Základná škola s materskou školou 
Hurbanova 27, Martin 

-poškodená podlaha v  
telocvični ( vyduté parkety, 

špáry medzi parketami) 

- zabezpečiť opravu, resp. výmenu 
poškodenej podlahy v telocvični 

 
0 

ZA Základná škola 
Horná Štubňa 494 Martin 

- poškodený povrchový náter 
podlahy v priestoroch telocvične 

- zabezpečiť obnovu povrchového náteru 
podlahy v telocvični 

 
0 



ZA Základná škola s materskou školou 
Gorkého 33, Martin 

-poškodený povrchový náter 
podlahy v priestoroch malej 

telocvične 
 

-poškodená strecha na objekte 
veľkej telocvične, čo má za 

následok zatekanie do budovy 
 

-poškodená opadaná omietka 
stien a stropov v telocvični, 
v šatniach a umyvárňach, 

 
-poškodená podlaha vo veľkej 

telocvični 
 

-zabezpečiť obnovu povrchového náteru 
podlahy v telocvični 

 
-vykonať komplexnú opravu strechy na 

objekte veľkej telocvične 
 
 

-vykonať opravu a vymaľovanie stien 
a stropov v objekte 

 
- zabezpečiť opravu, resp. výmenu 
poškodenej podlahy v telocvični 

 
 
 
 
 
 

0 

ZA Základná škola s materskou školou 
Priehradná 11, Martin 

-poškodený povrchový náter 
podlahy v priestoroch malej 

telocvične 
 

- poškodená, opadaná 
a znečistená omietka stien 

a stropov v telocvični, v šatniach 
a umyvárňach 

-zabezpečiť obnovu povrchového náteru 
podlahy v telocvični 

 
-vykonať opravu a vymaľovanie stien 

a stropov v telocvični, v šatniach 
a umyvárňach 

 
 

0 



ZA Základná škola s materskou školou 
J.V.Dolinského, Martin 

-poškodená, opadaná 
a znečistená omietka stien 
a stropov v telocvični č. 1, 
v šatniach a umyvárňach 

 
-poškodená podlaha vo veľkej 

telocvični č.1 
 
 

-okná v objekte telocvične sú 
poškodené, opotrebované 
niektoré sa nedajú otvárať, 

nedostatočná výmena vzduchu – 
chýba nútená výmena vzduchu 
a vetracie krídla okien nie sú 

ovládateľné z podlahy 

-vykonať opravu a vymaľovanie stien 
a stropov v telocvični č. 1, v šatniach 

a umyvárňach 
 

- zabezpečiť opravu, resp. výmenu 
poškodenej podlahy v telocvični č.1 

 
-zabezpečiť výmenu okien v objekte 

 
- zabezpečiť účinné vetranie v priestore 

telocvične 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

ZA Základná škola 
Benice 96 

-okná v objekte telocvične sú 
poškodené, opotrebované 
niektoré sa nedajú otvárať, 

nedostatočná výmena vzduchu – 
chýba nútená výmena vzduchu 
a vetracie krídla okien nie sú 

ovládateľné z podlahy 

-zabezpečiť výmenu okien v objekte 
 

-zabezpečiť účinné vetranie v priestore 
telocvične 

 
 
 

0 

ZA 

Základná škola 
Františka Hrušovského  

Gymnaziálna 197 Kláštor pod 
Znievom 

-poškodená strecha na objekte 
telocvične - zatekanie 

-poškodená, opadaná omietka 
stien a stropov v telocvični, 
v šatniach a umyvárňach, so 

známkami plesne) 

-vykonať komplexnú opravu strechy na 
objekte telocvične 

-vykonať opravu a vymaľovanie stien 
a stropov 

- odstrániť pleseň na stenách a strope 

 
 

0 



ZA ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik 

- nezabezpečené odvetranie 
hygienických zariadení pre 

zamestnancov, 
- vo WC pre chlapcov 

nefunkčné pisoáre, 
- nie je k dispozícií tečúca teplá 

voda, 
- výskyt plesní v hygienickom 

zariadení pre chlapcov, 
- teplota vnútorných priestorov 
šatní nevyhovuje požiadavkám 

platnej legislatívy 

- zabezpečiť odvetranie hygienických 
zariadení pre zamestnancov, 

- opraviť pisoáre vo WC chlapci, 
- zabezpečiť tečúcu teplú vodu do zariadení 

na osobnú hygienu, 
- vymaľovať hygienické zariadenia 

s použitím protiplesňových prostriedkov, 
- zabezpečiť teplotu v šatniach pre žiakov 
tak, aby vyhovovala požiadavkám platnej 

legislatívy 
 

0 

ZA ZŠ s MŠ Terchová  – Struháreň 933, 
013 06 Terchová 

- v hygienickom zariadení pre 
chlapcov nie je zabezpečený 

prívod tečúcej teplej vody 

- zabezpečiť prívod tečúcej teplej vody do 
hygienického zariadenia pre chlapcov 0 

ZA 
ZŠ s MŠ Terchová  – Ústredie, 
Školská 86, 013 06 Terchová 

 

- chýbajúci teplomer na meranie 
teploty vnútorných priestorov, 

- chýbajúce kryty na svietidlách, 
- nie je zabezpečený prívod 

tečúcej teplej vody 

- doplniť chýbajúci teplomer na meranie 
teploty vnútorných priestorov, 
- doplniť kryty na svietidlách, 

- zabezpečiť prívod tečúcej teplej vody do 
zariadenia 

0 

ZA ZŠ Turie, Školská 394, 013 12 Turie 
- nie je odvetrané hygienické 

zariadenie pre imobilných 
 

- zabezpečiť odvetranie  hygienického 
zariadenia pre imobilných 

 
0 

ZA Obec Višňové 556, 013 23 Višňové 

- chýbajúci teplomer na meranie 
teploty vnútorných priestorov, 

- v čase kontroly nebola 
zabezpečená teplá voda 

- doplniť chýbajúci teplomer na meranie 
teploty vnútorných priestorov, 

- zabezpečiť prívod tečúcej teplej vody do 
zariadenia 

0 

ZA ZŠ Lipová 2, 015 01 Rajec 
- zatekanie vnútorných 
priestorov telocvične 

 

- zabezpečiť opravu stien v telocvični tak, 
aby nedochádzalo k zatekaniu do 

vnútorných priestorov a následne obnoviť 
maľovky v týchto priestoroch 

 

0 



ZA ZŠ s MŠ Rosina 624, 013 
22 Rosina 

- miestnosť pre upratovačku nie 
je odvetraná a nie je vybavená 

výlevkou, 
 

- výskyt plesní v telocvični, 
umyvárňach a šatniach pre 

žiakov, 
 

- umyváreň pri chlapčenskej 
šatni je nefunkčná 

 
- v umyvárňach nie je 

zabezpečený prívod tečúcej 
teplej vody 

 

- odvetrať miestnosť pre upratovačku 
a doplniť výlevku, 

- obnoviť maľovky v telocvični, 
umyvárňach a šatniach pre žiakov 

s použitím protiplesňových prostriedkov, 
- sfunkčniť umyváreň pri chlapčenskej šatni, 

- zabezpečiť prívod tečúcej teplej vody v 
umyvárňach 

 

0 

BB ZŠ J.Bakossa   B.Bystrica 

- zaprášené steny, stopy po 
zatečení z odkvapových rúr  

v telocvični, 
-nevymaľované steny 
v telocvični 10 rokov 

- v šatniach a chodbe opadaná 
maľovka 

- žľaby na umývanie rúk 
skorodované 

- nedostatočné vetrenie 
v šatniach a chodbe, nedajú sa 

otvárať okná z podlahy 

- zabezpečiť vymaľovanie telocvične, šatní  
chodby 

- zabezpečiť technické príčiny zatekania 
steny v telocvični 

- výmena žľabov za umývadlá 
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov 

šatní a chodby 
 
 
 

 

BB 
ZŠ J.G.Tajovského 

Gaštanová 12 
B. Bystrica 

- nezabezpečené otváranie okien 
z podlahy v telocvični 

- telocvičňa, šatne , umyvárne, 
WC pre žiakov nevymaľované 

10 rokov 
 

- zabezpečiť vyhovujúce vetranie 
- zabezpečiť vymaľovanie 

telocvične, šatní, umyvárne a WC 
 



BB ZŠ Radvanská 1 
B.Bystrica -2 telocvične 

-  zaprášené, nevymaľované 
steny 10 rokov 

- poškodené kopilitové výplne 
okien 

- niektoré sprchy a umývadlá 
sú nefunkčné, 

– v umyvárňach 
skorodované sprchové kabíny, 

- šatne žiakov – poškodená 
podlaha, olejové nátery, 

- zabezpečiť vymaľovanie 
- zabezpečiť opravu kopilitov na oknách 

- sfunkčniť sprchy, 
umývadlá a opraviť kabíny 

v umyvárňach 
-  v šatni zabezpečiť opravu podlahy 

a olejových náterov 
 

 

BB ZŠ Golianova 8 
B.Bystrica 

- pod stropom na stene  
v telocvični  miestami stopy po 

zatečení 
- v umyvárni poškodené 

vodovod. batérie, nefunkčná 
sprcha a vypadaná dlažba 

- zabezpečiť vymaľovanie 
telocvične 

- sfunkčniť umývadlá a sprchu, opraviť 
dlažbu 

 

BB 
ZŠ Spojová 14 

B.Bystrica 
2 telocvične 

- Nevyhovujúci technický stav 
parketových podláh v 2 TV 

a náraďovni, prelomené 
podložie podlahy, niektoré 

parkety zoskrutkované 
- zaprášené, zatečené, 

nevymaľované steny 10 rokov 
- okná netesnia, sklenené, 

kopilitové a panluxové výplne 
sú poškodené 

- poškodená dlažba na 
chodbe a šatni 

- zabezpečiť výmenu parketovej podlahy 
- zabezpečiť vymaľovanie 

telocvične 
- zabezpečiť výmenu okien 

- zabezpečiť opravu podlahy v chodbe 
a šatni 

 
Opatrenia technického charakteru sú 

opakovane  riešené so zriaďovateľom a  
MŠVVaŠ SR 

 

 



BB 
ZŠ s MŠ K. Rapoša 

Pionierska 4    Brezno 
2 telocvične 

- zaplesnené, zatečené steny 
v telocvični následkom 

zatekania strechy 
- nedostatočné vetranie-  2 okná 

sa dajú otvárať z podlahy 
- vo veľkej telocvični uvoľnené, 

poškodené parkety 
- nevymaľovaná telocvičňa 7 

rokov 
- šatniach popraskaná, opadaná 

omietka, poškodená dlažba 
- v umyvárňach popraskaná 

omietka, vypadnutý keramický 
obklad 

- nedostatočné vetranie 
umyvárne a WC pre žiakov 

-usadený prach na svietidlách aj 
na vykurovacích telesách 

 
Nedostatky prevádzkového charakteru – 

upratovanie, údržba odstrániť neodkladne 
 

Opatrenia technického charakteru budú 
riešené so zriaďovateľom 

 
 

Opatrenie podľa § 55 ods.2 zák.č.355/2007 
Z. z 

 



BB 

ZŠ s MŠ MPČĽ 35 
Brezno 

2 telocvične 
 

- opotrebovaná, opadaná 
maľovka v 2 telocvičniach, 

nevymaľované 
od roku 1994, 

- v šatniach a umyvárňach 
opotrebovaná  maľovka, 

nevymaľované od roku 1994 
- časť spŕch v umyvárňach je 

nefunkčná, odmontované batérie 
-v umyvárňach - vypadané 

dlaždice 
- nedostatočné vetranie malej 

telocvične, nedostupnosť 
otvárania okien -výška 

a technické riešenie okien to 
nedovoľuje 

- obmedzená funkčnosť okien 
v šatniach a umyvárňach 

 

Zabezpečiť vymaľovanie 
telocvične, šatní, umyvárni pre CH a D 

 
 
 
 
 
 

- sfunkčniť sprchy 
 

- opraviť podlahy 
 

- zabezpečiť vetranie 
-zabezpečiť výmenu okien 

 
 

Opatrenia technického charakteru budú 
riešené so zriaďovateľom 

 

BB ZŠ Októbrová 16 Valaská 

- zaprášené steny, v rohoch  pri 
strope stopy zatekania zo 

strechy v telocvični (strecha 
opravená v r.2012) 

- opotrebovaný náter na 
parketách 

- v miestnosti pre upratovačku 
chýba výlevka 

- zabezpečiť vymaľovanie 
- zabezpečiť opravu  podlahy 

- zabezpečiť v miestnosti pre upratovačku 
výlevku 

 

BB 
Obchodná akadémia 

Tajovského 25 
Banská Bystrica 

-opotrebovaná maľovka 
nevymaľovaná telocvičňa 10 

rokov 
-opadaný olejový náter steny na 

chodbe pri WC na prízemí ( 
pravdepodobne technického 

charakteru – izolácia) 

- zabezpečiť vymaľovanie 
telocvične a obnoviť olejový náter 

(odstrániť technické príčiny vlhnutia stien 
a opadávania náteru) 

 



BB 
Stredná priemyselná škola J. Murgaša 

Hurbanova 6 
Banská Bystrica 

-opotrebovaná maľovka 
v telocvični, šatniach 

a umyvárňach 
- nevymaľované 10 rokov 

- šatňa nie je vybavená vešiakmi 

- zabezpečiť vymaľovanie 
telocvične, šatní a umyvárni 

 
doplniť vybavenie šatne vešiakmi 

 

BB SOŠ Tajovského 30 
Banská Bystrica 

- stopy po zatečení zo strechy  
pod stropom - oprava strechy 

bola vykonaná v r.2012 
- opotrebovaná maľovka  v 

telocvični, umyvárňach 
a šatniach 

- nevymaľované 10 rokov 
- chýba výlevka pre upratovačku 
- otváranie okien v telocvični len 

z mobilného lešenia 

- zabezpečiť vymaľovanie telocvične, šatní 
a umyvárni 

 
 

-  zabezpečiť vybudovanie výlevky 
 

- zabezpečiť vyhovujúce vetranie priestorov 
telocvične 

 

BB 

Odborné učilište 
internátne 

Švermova 1 
Valaská 

- nie je zabezpečené otváranie 
okien od podlahy 

 
- nedostatočné vetranie 

v umyvárni  a nedostupnosť 
otvárania okien - výška 

- zabezpečiť otváranie okien v telocvični 
 

- zabezpečiť vetranie v umyvárni 
 

 

BB ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Ul. 
Kármána 25/5, Lučenec 

ojedinelý výskyt plesní na 
stenách v telocvični 

nedostatočné osvetlenie 
špinavé steny v telocvični 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola, Kubínyiho nám. 42/6, 
Lučenec 

špinavé steny v telocvični , 
umyvárňach  a šatni 

poškodená podlaha v náraďovni 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 



BB Gymnázium B.S.Timravy, Haličská 
cesta 9, Lučenec 

špinavé steny v celom objekte 
telocvične 

poškodená omietka v posilňovni 
a v gymnastickej miestnosti 

neotvárateľné okná 
nezabezpečené sieťkami 

kryty na vykurovacích telesách 
poškodené 

v čase kontroly porucha na 
vykurovacom zariadení – 

nedostatočné  teploty 

vydaný záväzný pokyn na odstránenie 
zistených nedostatkov 0 

BB Základná škola, Ul. slobody 2, Poltár okná neotvárateľné z podlahy 
steny telocvične  špinavé 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola, Lúčna 8, Divín 
v dôsledku výmeny okien 
zaplesnené steny ( len pri 

oknách) 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola s VJM, Farská lúka 
64/B, Fiľakovo 

v dôsledku poškodenej strechy 
nad telocvičňou zatečený strop 
v telocvični poškodená podlaha 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola s VJM, Mládežnícka 7, 
Fiľakovo špinavé steny v telocvični nápravné opatrenia uložené na mieste 

v záznamoch z kontroly 0 

BB ZŠ s MŠ, Ul. SNP 158/20, Kalinovo 

v dôsledku ukončenia 
vykurovacieho obdobia 

nedostatočná teplota v šatniach a 
umyvárňach 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB ZŠ s MŠ Cinobaňa 60 

špinavé steny v telocvični 
nevyhovujúce šatne a umyvárne 

( plánovaná rekonštrukcia) 
poškodené podlahy v šatniach 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola, Ul. hlavná 86/29, 
Málinec 

špinavé a zatečené steny v 
telocvični 

zlý technický stav okien 
WC pre  chlapcov v zlom 

technickom  stave 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 



BB SOŠ, Ul. Kalinčiakova 8, Fiľakovovo špinavé steny v telocvični nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Špeciálna ZŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím int., K. Supa 48, Lučenec 

v šatniach a umyvárňach nie je 
zabezpečené prirodzené a umelé 

vetranie 

nápravné opatrenia uložené na mieste 
v záznamoch z kontroly 0 

BB Základná škola – Alapiskola, Bátka 

- nevyhovujúca teplota v 
telocvični 

- nie je zabezpečené odvetranie 
šatní a miestnosti pre 

upratovačku 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť odvetranie šatní a miestnosti 
pre upratovačku 

 

BB Spojená škola, Okružná 61, Rim. 
Sobota 

- v telocvični chýbajú kryty na 
svietidlách 

- nie je zabezpečené odvetranie 
miestnosti pre upratovačku 

- zabezpečiť ochranné kryty na svietidlá 
- zabezpečiť odvetranie miestnosti pre 

upratovačku 
 

BB ZŠ s MŠ Lubeník - nevyhovujúca teplota v 
telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

 
 

BB ZŠ ul. Hviezdoslavova 1, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, v šatniach a 

umyvárňach 
- na oknách v šatniach 

a v umyvárňach chýbajú kľučky 
na oknách 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách 

- nie je zabezpečené odvetranie 
miestnosti pre upratovačku 

 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
- doplniť chýbajúce kľučky na okná 

v šatniach a umyvárni 
- na okná zabezpečiť ochranné siete 

- zabezpečiť odvetranie miestnosti pre 
upratovačku 

 

 



BB ZŠ Ivana Branislava Zocha, ul. 
Jilemnického 94/3, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- poškodené podlahy, steny, 
vešiaky a lavičky v šatniach 
- v umyvárni je poškodená 

stena, okná sa nedajú otvárať 
- časť okien v telocvični nie sú 

opatrené ochrannými sieťami na 
oknách 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť rekonštrukciu šatní – opravu 
podláh, stien, šatne dovybaviť lavičkami 

a vešiakmi 
- na okná zabezpečiť ochranné siete 

 

 

BB Základná škola – Alapiskola, 
Gemerská Ves 204 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- k dispozícii je len jedna šatňa, 
druhá šatňa nie je vybavená 

vešiakmi a lavičkami – 
nevyužíva sa 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- sfunkčniť druhú šatňu pre žiakov 
a vybaviť ju lavičkami a vešiakmi 

 

 

BB ZŠ s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, 
Hrachovo 

- chýbajú vešiaky v šatniach 
- opotrebovaná maľovka na 
stenách v šatniach a vo WC 

- nevyhovujúca teplota 
v šatniach 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 

- zabezpečiť vešiaky do šatní 
- vymaľovať šatne a WC 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v šatniach pre žiakov 

- zabezpečiť otváranie okien z podlahy 
 

 

BB ZŠ, ul. Klokočova 742, Hnúšťa - nemonitoruje sa teplota 
v telocvični a v šatniach 

- zabezpečiť monitorovanie teplotných 
režimov 

 
 

BB ZŠ s MŠ, Jelšava 
- poškodená podlaha v šatniach 

- sprchy v umyvárňach sú 
nefunkčné 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

- zabezpečiť rekonštrukciu umyvárni pri TV 
 

 

BB Gymnázium Mateja Hrebendu, ul. 
Hlavná 431, Hnúšťa 

- umyvárne sú uzamknuté, 
nevyužívajú sa žiakmi 

- sprístupniť umyvárne pre žiakov školy 
  

BB ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, ul. Fľaková 
8, Rimavská Baňa 

- podlaha v telocvični je 
poškodená 

- WC pri telocvični sú 
nefunkčné 

- zabezpečiť opravu podlahy v TV 
- sfunkčniť zariadenia pre osobnú hygienu 

 
 



BB Gymnázium M. Kukučína, ul. 
Clementisova 1166, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v telocvični  

BB ZŠ J. F. Rimavského, Nábrežie 
Rimavy 457, Hnúšťa 

- prítomnosť vlhkosti stien 
v telocvični, opotrebovaná 

maľovka 
- umyvárne sa nevyužívajú, 

priestory sú zapratané, 
- poškodená podlaha v šatniach 

- zabezpečiť vymaľovanie telocvične 
- sprístupniť umyvárne pre žiakov 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

 

BB SOŠ, Jesenského 903, Tisovec 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 
- 4 svietidlá v telocvični sú 

nefunkčné 
- opotrebovaná maľovka v 

telocvični 

- zabezpečiť otváranie okien v telocvični 
z podlahy 

- zabezpečiť opravu nefunkčných svietidiel 
- zabezpečiť vymaľovanie telocvične 

 

BB ZŠ M. Tompu, Šrobárova 12, 
Rimavská Sobota 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 

- podlaha v telocvični je 
opotrebovaná, nie je ľahko 

čistiteľná 
- poškodené vešiaky a podlaha 

v šatniach 
- nevyhovujúca teplota v 

šatniach 

- zabezpečiť otváranie okien z podlahy 
- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 

v TV 
- zabezpečiť opravu podláh v šatniach 

a vešiaky 
- dodržiavať požadované teploty v šatniach 

 

BB ZŠ M. Tompu, ul. Novomestského 
2070, Rimavská Sobota 

- nevyhovujúca teplota v 
telocvični - dodržiavať požadované teploty v TV  

BB ZŠ Š. M. Daxnera, ul. Dr. Clementisa 
13, Rimavská Sobota 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, šatniach a 

umyvárňach 
- maľovka v telocvični je 

poškodená a opadaná 

- dodržiavať požadované teploty 
- zabezpečiť opravu poškodenej maľovky  

BB ZŠ P. Kellnera, ul. Družstevná 835, 
Rimavská Sobota 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách a na svietidlách 

- umyvárne sú nefunkčné, 
nevyužívajú sa žiakmi 

 

- na okná a svietidlá zabezpečiť ochranné 
siete 

- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 
 



BB ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM, ul. 
Mierová 45, Tornaľa 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách 

- 34 nefunkčných svietidiel 
v telocvični, len 6 svietidiel je 

funkčných 
- nevyhovujúca podlaha 

v telocvični – poškodená, nie 
ľahko umývateľná 

- obklad stien v telocvični je 
poškodený, steny sú narušené -

popukané 
- steny v umyvárňach sú 

narušené, podlaha opotrebovaná 

Je plánovaná kompletná rekonštrukcia 
telocvične.  

BB ZŠ P. J. Šafárika, ul. Škultétyho 11, 
Tornaľa 

- podlaha v šatniach je 
poškodená 

- umyvárne sú nefunkčné, nie sú 
prístupné zo šatní, podlaha 

a steny sú poškodené 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 
- zabezpečiť opravu poškodených podláh  

a stien v umyvárňach 

 

BB ZŠ Hodejov 
- šatne a umyvárne nie sú 

využívané žiakmi, sú zapratané 
inventárom 

- sprístupniť šatne a umyvárne pre žiakov 
a zabezpečiť ich funkčnosť a vymaľovanie 

všetkých priestorov 
 

BB ZŠ s MŠ Hostice, ul. Hlavná 144 

- opadaná omietka, prítomnosť 
vlhkosti na stenách a poškodený 

obklad stien v telocvični 
- poškodená podlaha v šatniach 

- zatečené steny a opadaná 
omietka v umyvárňach 

- zabezpečiť opravu poškodenej omietky, 
obkladu stien v TV, vymaľovanie priestorov 

- zabezpečiť opravu podlahy v šatniach 
 

 

BB ZŠ Ratková - nevyhovujúci technický stav 
telocvične, šatní a umyvární 

- uzatvorenie prevádzky TV, podľa § 55 
ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z.  

BB ZŠ s VJM, Veľký Blh - šatne a umyvárne sú zapratané 
inventárom, chýbajú lavičky 

- sprístupniť šatne a umyvárne pre žiakov, 
do šatne zabezpečiť lavičky  

BB ZŠ Sirk, ul. Sídlisko 165 - nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV  



BB ZŠ s MŠ P. Dobšinského 57, Teplý 
Vrch 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- v telocvični chýbajú ochranné 
kryty na svietidlách 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť ochranné kryty na svietidlá 
 

BB ZŠ V. Mináča, ul. 9. mája 718, 
Klenovec 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, teplota sa 

nemonitoruje , 
- v telocvični chýbajú ochranné 

siete na oknách, 
- umyvárne sú nefunkčné, slúžia 

ako miestnosť na upratovanie 
- WC bez predsienky s 

umývadlom 

- zabezpečiť monitorovanie teplôt a ich 
dodržiavanie 

- na okná zabezpečiť ochranné siete 
- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 

- zabezpečiť oddelenie predsienky od WC 
a doriešiť inštaláciu umývadiel 

 

BB SOŠ Generála Viesta č. 6, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, v šatniach a 
umyvárňach, teplota sa 

nemonitoruje 
- nevyhovuje odvetranie spŕch a 

WC 
- časť svietidiel(19) bez 

ochranných krytov 

- zabezpečiť monitorovanie teplôt 
a dodržiavať požadované teplotné režimy 

- zabezpečiť odvetranie spŕch a WC 
- zabezpečiť kryty na svietidlá 

 

BB Základná škola – Alapiskola, Bátka 

- nevyhovujúca teplota v 
telocvični 

- nie je zabezpečené odvetranie 
šatní a miestnosti pre 

upratovačku 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť odvetranie šatní a miestnosti 
pre upratovačku 

 

BB Spojená škola, Okružná 61, Rim. 
Sobota 

- v telocvični chýbajú kryty na 
svietidlách 

- nie je zabezpečené odvetranie 
miestnosti pre upratovačku 

- zabezpečiť ochranné kryty na svietidlá 
- zabezpečiť odvetranie miestnosti pre 

upratovačku 
 

BB ZŠ s MŠ Lubeník - nevyhovujúca teplota v 
telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

 
 



BB ZŠ ul. Hviezdoslavova 1, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, v šatniach a 

umyvárňach 
- na oknách v šatniach 

a v umyvárňach chýbajú kľučky 
na oknách 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách 

- nie je zabezpečené odvetranie 
miestnosti pre upratovačku 

 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
- doplniť chýbajúce kľučky na okná 

v šatniach a umyvárni 
- na okná zabezpečiť ochranné siete 

- zabezpečiť odvetranie miestnosti pre 
upratovačku 

 

 

BB ZŠ Ivana Branislava Zocha, ul. 
Jilemnického 94/3, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- poškodené podlahy, steny, 
vešiaky a lavičky v šatniach 
- v umyvárni je poškodená 

stena, okná sa nedajú otvárať 
- časť okien v telocvični nie sú 

opatrené ochrannými sieťami na 
oknách 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť rekonštrukciu šatní – opravu 
podláh, stien, šatne doplniť vybavenie 

lavičkami a vešiakmi 
- na okná zabezpečiť ochranné siete 

 

 

BB Základná škola – Alapiskola, 
Gemerská Ves 204 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- k dispozícii je len jedna šatňa, 
druhá šatňa nie je vybavená 

vešiakmi a lavičkami – 
nevyužíva sa 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- sfunkčniť druhú šatňu pre žiakov 
a vybaviť ju lavičkami a vešiakmi 

 

 

BB ZŠ s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, 
Hrachovo 

- chýbajú vešiaky v šatniach 
- opotrebovaná maľovka na 
stenách v šatniach a vo WC 

- nevyhovujúca teplota 
v šatniach 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 

- zabezpečiť vešiaky do šatní 
- vymaľovať šatne a WC 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v šatniach pre žiakov 

- zabezpečiť otváranie okien z podlahy 
 

 



BB ZŠ, ul. Klokočova 742, Hnúšťa - nemonitoruje sa teplota 
v telocvični a v šatniach 

- zabezpečiť monitorovanie teplotných 
režimov 

 
 

BB ZŠ s MŠ, Jelšava 
- poškodená podlaha v šatniach 

- sprchy v umyvárňach sú 
nefunkčné 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

- zabezpečiť rekonštrukciu umyvárni pri TV 
 

 

BB Gymnázium Mateja Hrebendu, ul. 
Hlavná 431, Hnúšťa 

- umyvárne sú uzamknuté, 
nevyužívajú sa žiakmi 

- sprístupniť umyvárne pre žiakov školy 
  

BB ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, ul. Fľaková 
8, Rimavská Baňa 

- podlaha v telocvični je 
poškodená 

- WC pri telocvični sú 
nefunkčné 

- zabezpečiť opravu podlahy v TV 
- sfunkčniť zariadenia pre osobnú hygienu 

 
 

BB Gymnázium M. Kukučína, ul. 
Clementisova 1166, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v telocvični  

BB ZŠ J. F. Rimavského, Nábrežie 
Rimavy 457, Hnúšťa 

- prítomnosť vlhkosti stien 
v telocvični, opotrebovaná 

maľovka 
- umyvárne sa nevyužívajú, 

priestory sú zapratané, 
- poškodená podlaha v šatniach 

- zabezpečiť vymaľovanie telocvične 
- sprístupniť umyvárne pre žiakov 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

 

BB SOŠ, Jesenského 903, Tisovec 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 
- 4 svietidlá v telocvični sú 

nefunkčné 
- opotrebovaná maľovka v 

telocvični 

- zabezpečiť otváranie okien v telocvični 
z podlahy 

- zabezpečiť opravu nefunkčných svietidiel 
- zabezpečiť vymaľovanie telocvične 

 



BB ZŠ M. Tompu, Šrobárova 12, 
Rimavská Sobota 

- v telocvični nie je zabezpečené 
otváranie okien od podlahy 

- podlaha v telocvični je 
opotrebovaná, nie je ľahko 

čistiteľná 
- poškodené vešiaky a podlaha 

v šatniach 
- nevyhovujúca teplota v 

šatniach 

- zabezpečiť otváranie okien z podlahy 
- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 

v TV 
- zabezpečiť opravu podláh v šatniach 

a vešiaky 
- dodržiavať požadované teploty v šatniach 

 

BB ZŠ M. Tompu, ul. Novomestského 
2070, Rimavská Sobota 

- nevyhovujúca teplota v 
telocvični - dodržiavať požadované teploty v TV  

BB ZŠ Š. M. Daxnera, ul. Dr. Clementisa 
13, Rimavská Sobota 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, šatniach a 

umyvárňach 
- maľovka v telocvični je 

poškodená a opadaná 

- dodržiavať požadované teploty 
- zabezpečiť opravu poškodenej maľovky  

BB ZŠ P. Kellnera, ul. Družstevná 835, 
Rimavská Sobota 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách a na svietidlách 

- umyvárne sú nefunkčné, 
nevyužívajú sa žiakmi 

 

- na okná a svietidlá zabezpečiť ochranné 
siete 

- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 
 

BB ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM, ul. 
Mierová 45, Tornaľa 

- v telocvični chýbajú ochranné 
siete na oknách 

- 34 nefunkčných svietidiel 
v telocvični, len 6 svietidiel je 

funkčných 
- nevyhovujúca podlaha 

v telocvični – poškodená, nie 
ľahko umývateľná 

- obklad stien v telocvični je 
poškodený, steny sú narušené -

popukané 
- steny v umyvárňach sú 

narušené, podlaha opotrebovaná 

Je plánovaná kompletná rekonštrukcia 
telocvične.  



BB ZŠ P. J. Šafárika, ul. Škultétyho 11, 
Tornaľa 

- podlaha v šatniach je 
poškodená 

- umyvárne sú nefunkčné, nie sú 
prístupné zo šatní, podlaha 

a steny sú poškodené 

- zabezpečiť opravu poškodenej podlahy 
v šatniach 

- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 
- zabezpečiť opravu poškodených podláh  

a stien v umyvárňach 

 

BB ZŠ Hodejov 
- šatne a umyvárne nie sú 

využívané žiakmi, sú zapratané 
inventárom 

- sprístupniť šatne a umyvárne pre žiakov 
a zabezpečiť ich funkčnosť a vymaľovanie 

všetkých priestorov 
 

BB ZŠ s MŠ Hostice, ul. Hlavná 144 

- opadaná omietka, prítomnosť 
vlhkosti na stenách a poškodený 

obklad stien v telocvični 
- poškodená podlaha v šatniach 

- zatečené steny a opadaná 
omietka v umyvárňach 

- zabezpečiť opravu poškodenej omietky, 
obkladu stien v TV, vymaľovanie priestorov 

- zabezpečiť opravu podlahy v šatniach 
 

 

BB ZŠ Ratková - nevyhovujúci technický stav 
telocvične, šatní a umyvárni 

- uzatvorenie prevádzky TV, podľa § 55 
ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z.  

BB ZŠ s VJM, Veľký Blh - šatne a umyvárne sú zapratané 
inventárom, chýbajú lavičky 

- sprístupniť šatne a umyvárne pre žiakov, 
do šatne zabezpečiť lavičky  

BB ZŠ Sirk, ul. Sídlisko 165 - nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV  

BB ZŠ s MŠ P. Dobšinského 57, Teplý 
Vrch 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični 

- v telocvični chýbajú ochranné 
kryty na svietidlách 

- dodržiavať požadované teplotné režimy 
v TV 

- zabezpečiť ochranné kryty na svietidlá 
 

BB ZŠ V. Mináča, ul. 9. mája 718, 
Klenovec 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, teplota sa 

nemonitoruje , 
- v telocvični chýbajú ochranné 

siete na oknách, 
- umyvárne sú nefunkčné, slúžia 

ako miestnosť na upratovanie 
- WC bez predsienky s 

umývadlom 

- zabezpečiť monitorovanie teplôt a ich 
dodržiavanie 

- na okná zabezpečiť ochranné siete 
- sfunkčniť umyvárne pre žiakov 

- zabezpečiť oddelenie predsienky od WC 
a doriešiť inštaláciu umývadiel 

 



BB SOŠ Generála Viesta č. 6, Revúca 

- nevyhovujúca teplota 
v telocvični, v šatniach a 
umyvárňach, teplota sa 

nemonitoruje 
- nevyhovuje odvetranie spŕch a 

WC 
- časť svietidiel(19) bez 

ochranných krytov 

- zabezpečiť monitorovanie teplôt 
a dodržiavať požadované teplotné režimy 

- zabezpečiť odvetranie spŕch a WC 
- zabezpečiť kryty na svietidlá 

 

BB Základná škola Kukučínova č.480/6, 
962 12 Detva 

vetracie krídla  okien v 
telocvični sa nedajú otvárať z 

dôvodu napevno 
nainštalovaných ochranných 
mriežok ( mechanické nútené 

vetranie, krížové vetranie 
dverami ) 

zabezpečiť otváranie okien z podlahy 0 

BB Základná škola Kriváň č.435, 962 04 
Kriváň 

poškodená strecha TV pavilónu, 
maľovka telocvične a náraďovne 
poškodená vlhkosťou, vetracie 

krídla horného radu okien v 
telocvični nie sú ovládateľné z 

podlahy 

opatrenie rozhodnutím podľa §12 odst. 4 
písm. a./ Zákona  NR  SR č.355/2007 Z. z. 

pre nevyhovujúcu tepelno - vlhkostnú 
mikroklímu v telocvični 

0 

BB Základná škola s materskou školou 
Hontianske Nemce č.77, 962 65 

umývadlá v umyvárňach 
chlapcov, dievčat sú bez teplej 

vody,  zariadenia na osobnú 
hygienu chlapcov sú pôvodné, 

výrazne opotrebované 

zabezpečiť rekonštrukciu zariadení na 
osobnú hygienu chlapcov a prívod teplej 
tečúcej vody pri umývadlách chlapcov, 

dievčat 

0 

BB Základná škola ul.M.Rázusa č.1672/3, 
Zvolen   telocvičňa č.1 

poškodený drevený obklad a 
podlahová krytina   - parkety v 

telocvični 

vymeniť poškodený drevený obklad a 
poškodenú podlahovú krytinu  - parkety v 

telocvični 
0 

BB Základná škola ul.M.Rázusa č.1672/3, 
Zvolen   telocvičňa č.2 

poškodený drevený obklad a 
podlahová krytina   - parkety v 

telocvični 

vymeniť poškodený drevený obklad a 
poškodenú podlahovú krytinu  - parkety v 

telocvični 
0 

BB Základná škola J.C.Hronského,  
Školská č.10, Krupina 

nevyhovujúci počet lavičiek a 
vešiakov v šatniach doplniť lavičky a vešiaky v šatniach 0 



BB SPŠ dopravná Sokolská 911/94, 
Zvolen 

opotrebovaný protišmykový 
náter podlahovej krytiny  v 

telocvični, znečistená maľovka v 
TV trakte 

obnoviť protišmykový náter podlahovej 
krytiny v telocvični a maľovku v TV trakte 0 

BB SPŠ drevárska, Lučenecká cesta č. 
2193, Zvolen 

poškodená podlahová krytina -
parkety v telocvični opraviť poškodenú podlahovú krytinu 0 

BB ZŠ Hodruša–Hámre uvoľnený drevený obklad stien 
v tel. zabezpečiť opravu 0 

BB SOŠ O a S Ul. Osvety 17, Nová Baňa 

neschválený 
prevádzkový poriadok 

 
zlý technický stav WC v šatni 

predložiť prevádzkový poriadok na 
schválenie 

vykonať rekonštrukciu 
0 

TT Súkromná základná škola, Limbová 3,   
917 02 Trnava 

- škola nemá t. č. k dispozícii 
zariadenia na osobnú 
hygienu pre žiakov 

(umyvárne a sprchy), t. č. 
prebieha rokovanie 
s Mestom Trnava 

o odstúpení telovýchov. 
úseku do vlastníctva 
súkrom. zák. školy. 

 
0 

 
0 

TT Základná škola A. Merici, Halenárska 
45, 917 01 Trnava 

- umyvárne pri veľkej 
telocvični sú v dezolátnom 
stave,    t. č. sa nevyužívajú 

0  
0 

TT Základná škola, Vančurova 38, 917 01 
Trnava 

- prevádzkový poriadok  
nebol schválený RÚVZ 

Trnava 
0 0 

TT Základná škola s materskou školou, K. 
Mahra 11, 917 01 Trnava 

- podlaha v telocvični je 
poškodená 0 0 

TT Základná škola, Spartakovská 5, 917 
01 Trnava 

- v telocvični sa na stenách 
vyskytovali plesne 0 0 

TT Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 
917 01 Trnava 

- v posilňovni boli zatečené 
steny 0 0 



TT 
Stredná priemyselná škola stavebná D. 
Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 01 Trnava 

- v telocvični sa na stenách 
vyskytovali plesne 0 0 

TT Športové gymnázium J. Herdu, J. 
Bottu 31, 917 01 Trnava 

- olejový náter v šatni    
dievčat je poškodený 

- prevádzkový poriadok       
nebol schválený RÚVZ 

Trnava 

0 0 

TT Stredná priemyselná škola, 
Komenského 1, 917 31 Trnava 

- vo veľkej telocvični sú 
poškodené steny, omietka sa 
olupuje, opadáva, v rohoch 

sa vyskytujú plesne 
- vo veľkej telocvični je 

poškodená podlaha 
- v posilňovni je zatečený 

strop, omietka sa olupuje, 
opadáva, steny sú 

znečistené, 
- steny v šatniach sú 

poškodené, omietka sa 
olupuje opadáva, lavičky 

a vešiaky sú opotrebované, 
- na chodbe pri vstupe do 

budovy telových. úseku sa 
nachádza na stene pleseň, 

- asfaltové basketbalové 
ihriská majú nerovný 

povrch, nachádzajú sa na 
nich vypukliny. 

0 0 

TT Gymnázium PierradeCoubertina, 
Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 

- prevádzkový poriadok nebol 
schválený RÚVZ Trnava 0 0 

TT Základná škola, Školská 399/1, Jelka - chýbali dvere na šatniach 
a WC kabínach 0 0 



TT 
 

Základná škola s VJM Š.Majora 
8,Veľké Úľany 

 
- nefunkčné odsávanie 

v telocvični 
- poškodená dlažba 

v umyvárni 
- chýbali kryty na svietidlách 

v telocvični 
- chýbala 1 vodovod. batéria 

v umyvárni 
- chýbali hygienické nádoby 

vo WC 

0 0 

TT Základná škola, Hlavná 
299, Horné Saliby 

- znečistené steny v šatniach 
- bez prívodu teplej vody 

v umyvárňach 
0 0 

TT 
 

Základná škola, Mierové 
nám.10, Šintava 

 
- chýbali háky na vešiakoch v 

šatniach 
- znečistené steny v šatniach 

a umyvárňach 
- sedem nefunkčných 

svietidiel v telocvični 

 
0 

 
0 

TT Základná škola s VJM 
Mostová 210 

 
- znečistené steny v šatniach 

 
0 

 
0 

TT Základná škola Vinohrady nad Váhom 
 

- chýbali ochranné siete na 
oknách v telocvični 

- bez prívodu teplej vody 
v umyvárňach 

0 

 
 
 
 

0 

TT Základná škola s VJM, 
Hlavná 4, Tomášikovo - znečistené steny v telocvični 0 0 

TT Súkr. stredná odborná škola, Mostová 
53 znečistené steny v šatniach 0 0 

TT Gymnázium J. Matúšku, Štvrť SNP 
1004, Galanta 

- nefunkčné tri svietidlá v 
telocvični 0 0 



TT Základná škola P.O.Hviezdoslava, 
Komenského 733, Sereď 

- popraskané a znečistené 
steny v šatniach 0  

0 

TT Základná škola Komenského 8, Sereď - poškodená izolácia strechy – 
zatekanie 0 0 

TT Stredná odborná škola obchodu 
a služieb, Z.Kodálya 756, Galanta 

 
- demontované  2 vodovod. 

batérie  a 4 sprchovacie 
ružice v umyvárňach 

- chýbali háky na vešiakoch v 
šatniach 

 

 
0 

 
0 

TT Obchodná akadémia, Mládežnícka 
158, Sereď 

poškodený náter palubovky 
v telocvični 0  

0 

TT Základná škola s VJM 
Z.Kodálya, Švermova 8, Galanta 

chýbali hygienické nádoby vo 
WC 0  

0 

TT Základná škola sídl. SNP 1415, 
Galanta 

chýbali hygienické nádoby vo 
WC 

- poškodená krytina podlahy 
na  chodbách TV komplexu 

- poškodený náter palubovky 
v telocvični 

0 0 

TT 
Základná škola G.Dusíka, 

Mierová1454 
Galanta 

znečistené steny v TV komplexe 0 0 

TT Stredná odborná technická škola, 
Esterházyovcov 712, Galanta 

poškodené okná v TV komplexe 
- poškodená krytina podlahy 

v posilňovni 
- poškodená sieťovina na 

oknách v telocvični 

0 0 

TT ZŠ s VJM Čilizská Radvaň - PP nie je schválený, 
- nie sú k dispozícii teplomery 0 0 

TT ZŠ s VJM Vrakúň 

- nie sú k dispozícii 
teplomery; 

- areál ZŠ nie je oplotený zo 
všetkých strán 

 
0 

 
0 



TT ZŠ s VJM Veľký Meder 
- 1umyváreň je nefunkčná 

- nie sú k dispozícii  
teplomery 

0 0 

TT ZŠ s VJM Dolný Štál 

- steny sú miestami mokré, 
plesnivé; 

- v šatni podlahová  PVC 
krytina je miestami 

poškodená 

0 0 

TT ZŠ Lehnice 

- parketová podlaha 
v telocvični a PVC krytina 

v šatni je miestami  
poškodená 

0 0 

TT ZŠ s VJM Holice 
- PP nie je schválený; 

- PVC krytina v šatni je 
miestami poškodená 

 
0 

 
0 

TT SOŠ stavebná - PP nie je schválený 0 0 

TT ZŠ s VJM Baka 
- parketová podlaha a drevené  

obklady na stenách sú 
značne poškodené; 

zákaz prevádzky 0 

TT ZŠ s VJM Horný Bar 

- v jednej šatni sú stopy po 
zatekaní, steny sú miestami 

plesnivé, PP nie je 
schválený; 

 
0 

 
0 

TT ZŠ s VJM Horná Potôň - telocvičňa je v dezolátnom 
stave 0 0 



TT Základná škola Sekule, 908 80 Sekule 
č. 119 

- v prevádzkovom poriadku 
školy chýbala rozpracovaná 

telocvičňa 
- v dievčenských šatniach 

bola na stenách pleseň, 
TTsteny boli popraskané 
s opadávajúcou omietkou 

- v zariadeniach na osobnú 
hygienu boli plesnivé steny 
a sprchy boli v havarijnom 

stave 

0 0 

TT Základná škola, ul. V. Paulinyho-
Totha, 905 01 Senica 

- podlahy v šatniach pri 
telocvični sú poškodené 

 
0 0 

TT Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 
Šaštín-Stráže 

- prevádzkový poriadok školy 
a telocvične nebol schválený 

RÚVZ so sídlom v Senici 
0 0 

TT Základná škola, Školská 2, 908 51 
Holíč 

- steny v telocvični boli obité 
s opadávajúcou omietkou 

- podlaha v telocvični je 
poškodená 

- zariadenia na osobnú 
hygienu pre dievčatá sú 

v havarijnom stave 

0 0 

KE ZŠ  Pionierska 33,    
Čaňa 

neovládateľnosť   okien z   
podlahy 

odstrániť nedostatok, uvedené v zázname z 
kontroly 0 

KE Gymnázium, Alejová 1, 
Košice 

nie je  prirodzené vetranie (okná 
sú zo sklobetónu) 

nie je  prívod teplej    
 tečúcej vody  na 

upratovanie 

zahájené konanie     na odstránenie 
nedostatkov 0 



KE 
Stredná zdravotnícka 

škola,  Kukučínova 40, 
Košice 

poškodená celistvosť 
podlahy 

podlaha bude 
opravená v rámci 

reklamačného 
konania v termíne 
do 31. 05. 2013 

0 

KE 
Spojená škola svätých 
Košických mučeníkov, 
Čordáková 50, Košice 

neovládateľnosť okien    
  z podlahy 

praskanie stien    
  v dilatáciách v šatniach 

žiakov 

nedostatky sú 
v štádiu riešenia   s majiteľom budovy, 

uvedené v zázname z kontroly 
0 

KE 
ZŠ s MŠ sv.Marka 
Križina, Rehoľná 2, 

Košice 

neovládateľnosť okien     
  z podlahy 

odstrániť nedostatok, uvedené v zázname z 
kontroly 0 

KE 
Súkromná základná 
škola, Dneperská 1, 

Košice 

neovládateľnosť okien z 
podlahy zahájené konanie na odstránenie nedostatku 0 

KE ZŠ  Slobody 1, Košice neovládateľnosť okien 
z podlahy zahájené konanie na odstránenie nedostatku 0 

KE Športové gymnázium, 
Trieda SNP 104, Košice 

neovládateľnosť okien   
  z podlahy zahájené konanie na odstránenie nedostatku 0 

KE ZŠ Kysak  210 

neovládateľnosť okien z 
podlahy 

v telocvični sú 
plesnivé steny 

- k nedostatku sa 
prevádzkovateľ 
školy vyjadrí v 

do  06. 05. 2013 

0 

KE ZŠ   Košická Belá 235 

ovládateľnosť okien  z  
 podlahy 

v komunikačnom 
priestore pri telocvični je 

zamoknutá stena 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 

 
 

0 

KE 
Cirkevná základná 

škola,sv. Cyrila a Metóda, 
Bernolákova 18, Košice 

neovládateľnosť okien z 
podlahy 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE 
SPŠ stavebná  
a geodetická,    

Lermontovova 1, Košice 

nevyhovujúce priame vetranie 
v šatniach (vysoko osadené okná 

a v zlom technickom stave) 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 



KE 
SOŠ Jozefa Szakkayho       Szakkay 

József      Szakközépiskola,  
 Grešákova 1, Košice 

neovládateľnosť okien z  
podlahy 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE ZŠ – Alapiskola s vyučovacím 
jazykom maďarským, Buzica 327 

kvalita vody nevyhovuje 
v umývadle pri WC žiakov nie 
je zabezpečený prívod teplej 

tečúcej vody, 
chýba miestnosť s výlevkou pre 

upratovačku 

zahájené správne konanie vo veci nariadenia 
opatrení 0 

KE ZŠ Nám. L.      Novomeského 2, 
Košice 

neovládateľnosť okien  
z podlahy 

na  osvetľovacích  
telesách chýbajú kryty, 

nefunkčné svetlo 

odstrániť nedostatok, uvedené v zázname z 
kontroly 0 

KE Gymnázium Šrobárova 1, Košice 
- neovládateľnosť okien z  

   podlahy 
 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE ZŠ Severná 21, 
Moldava nad Bodvou 

v umývadle pri WC žiakov nie 
je zabezpečený prívod teplej 

tečúcej vody 
zahájené konanie na odstránenie nedostatku 0 

KE ZŠ s MŠ, Školská 7,  
Čečejovce 

neovládateľnosť okien  
z podlahy 

v umývadle pri WC žiakov  
nie je zabezpečený prívod  

teplej tečúcej vody 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE ZŠ Malá Ida, Školská 10,  Malá Ida 
v umývadle pri WC žiakov  
nie je zabezpečený prívod   

teplej tečúcej vody 
zahájené konanie na odstránenie nedostatku 0 

KE 

ZŠ a gymnázium s VJM-  Magyar 
Tannyelvü  Alapiskola és  Gimnázium,  

Čsl. armády 15, Moldava   
nad  Bodvou 

neovládateľnosť okien   
z podlahy 

v umývadle pri WC 
a v umyvárňach žiakov nie je 

zabezpečený prívod teplej 
tečúcej 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 



KE ZŠ Čsl. armády 15,  
Moldava nad Bodvou 

neovládateľnosť okien  
z podlahy 

v umývadle pri WC žiakov nie 
je zabezpečený prívod teplej 

tečúcej vody 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE 
Stredná priemyselná  

škola, Komenského 2,  
 Košice 

nulté hodiny TV, aj do 3.  
  vyuč. hod. 

neovládateľnosť okien z  
  podlahy 

podlaha v telocvični je  
  opotrebovaná, miestami  

  uvoľnené parkety 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 

nulté hodiny TV, aj do 3. 
vyuč. hod. a zdvojené 

hodiny TV 
miestnosť s výlevkou   

nemá zabezpečené vetranie  
ani prívod teplej tečúcej  

vody 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE ZŠ Park Angelinum 7, Košice 

neovládateľnosť okien z  
podlahy z podlahy 

výlevka nemá  zabezpečený 
prívod teplej   tečúcej vody 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE 
Gymnázium sv. Tomáša  

Akvinského, 
Zbrojničná 3, Košice 

neovládateľnosť okien z podlahy 
 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE 
Stredná odborná škola J.  

Bocatia, Bocatiova 1,  
Košice 

TV zdvojené hodiny a do  
3. hodiny 

 
0 0 

KE Stredná odborná škola  
železničná, Palackého 14,  Košice 

nulté hodiny TV, aj do 3. 
vyuč. hod. 

praskliny v stenách  v dôsledku 
sadania objektu 

komplex je zaradený do databázy havárii pri 
MŠVVaŠ SR 0 



KE ZŠ Juhoslovanská 2,  
Košice 

- TV do 3.  vyuč. hod. 
- podlaha v malej telocvični  
  je betónová, pokrytá PVC 

-miestnosť s výlevkou  
 nemá zabezpečené vetranie 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE ZŠ Belehradská 21,  
Košice 

TV do 3.  vyuč. hod. 
v umývadle pri WC žiakov  
nie je zabezpečený prívod  

teplej tečúcej vody 
miestnosť s výlevkou  

nemá zabezpečené vetranie 

zahájené konanie na odstránenie 
nedostatkov 0 

KE Stredná odborná škola ul. 
Komenského 12, 075 01 Trebišov 

Poškodené a znečistené steny 
v telocvični a v umyvárke pri 

šatni č. 1,  steny vlhké 
s výskytom plesne. 

Nie je zabezpečené vetranie 
v šatni č. 1. 

Začaté správne konanie – výzva. 0 

KE Základná škola ul. Hlavná 209, 076 63 
Zemplínska Teplica 

Poškodená podlaha v telocvični 
( prasklina vo veľkosti cca 3m). 
Nefunkčné svietidlá v telocvični 

(5ks). 
Nedostatočný počet šatní ( 1 
šatňa), šatne nie sú členené 

podľa pohlavia, nie sú zriadené 
umyvárky oddelené podľa 

pohlavia. 
Poškodené(viditeľné praskliny) 
a znečistené steny, hygienické 
maľby neboli vykonané cca 7 

rokov. 
Chýba výlevka pre upratovačku  

s prívodom teplej úžitkovej 
vody. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 



KE Obchodná akadémia ul. Komenského 
3425/18, 075 01 Trebišov 

Neboli vykonané hygienické 
maľby  (5 rokov )v súlade 

s prevádzkovým poriadkom. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov,  uvedený v zápisnici 

z kontroly. 
0 

KE Základná škola ul. Komenského 
1962/8, 075 01 Trebišov 

PP školy nie je aktualizovaný. 
V telocvični č. 2 na ul. 
T.G.Masaryka č. 229 

v Trebišove je poškodená 
podlaha, znečistené a poškodené 
steny vo všetkých priestoroch ( 

telocvičňa, zariadenia pre 
osobnú hygienu, šatňa, chodby), 

v telocvični sú na niektorých 
miestach vlhké steny, 

nevyhovujúce vybavenie šatní 
a nedostatočný počet WC ( len 

jedna kabínka pre všetkých 
cvičencov), nedostatočné 

vybavenie umyvárky ( 
chýbajúce umývadlá, nefunkčné 
umývadlá a batérie, nefunkčné 
sprchy, chýbajúca tečúca teplá 
voda), umyvárky a WC nie sú 
členené podľa pohlavia, chýba 
miestnosť s výlevkou a tečúcou 

studenou a teplou vodou pre 
upratovačku, nevyhovujúce 
osvetlenie chodieb, chýbajú 

kryty na osvetľovacích telesách. 
v telocvični na ul. Komenského 

1962/8 v Trebišove  boli 
znečistené steny v šatniach, 

nedostatočné vybavenie šatní ( 
lavičky, vešiaky), chýba tečúca 

teplá voda pri umývadle 
v umyvárni. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov,  uvedený v zápisnici 

z kontroly. 
0 



KE 
Cirkevná stredná odborná škola sv. 

Jozafáta ul. Komenského 1963/10, 075 
01 Trebišov 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Chýba vetranie v umyvárke pre 

dievčatá. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov,  uvedený v zápisnici 

z kontroly. 
0 

KE Základná škola s v.j.m. ul. Hlavná 
Bieľ 

V priestore na výučbu telesnej 
výchovy  steny sú znečistené 
a poškodené, chýba úprava 
steny do výšky 2m, teplota  

v čase kontroly nevyhovuje (200 

C). 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE 
Gymnázium-  

Gimnázium ul. Horešská 18, 077 33 
Kráľovský Chlmec 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Chýba úprava steny do výšky 

2m. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE 
Základná škola s materskou školou ul. 

Hlavná 267, 076 12 Kuzmice 
 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Teplota  v čase kontroly 

nevyhovuje (12 C). 
Poškodené a znečistené steny na 

chodbe. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE 
Gymnázium ul.  

 Komenského 32,  
 075 01 Trebišov 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Nevyhovuje vybavenie šatní 

(lavičky, vešiaky). 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE Základná škola ul.       Gorkého 55, 
075  01 Trebišov 

Nevyhovuje vetranie priestorov 
telocvične, okná nie je možné 

otvoriť, sú poškodené a  vetrací 
systém je nefunkčný. 
Steny v telocvični a  v 

umyvárke sú znečistené 
a poškodené. 

Chýba tečúca teplá voda pri 
umývadlách v umyvárkach, 

a v predsienke vo WC. 
Vo WC dievčatá – chýbajú 

uzatvárateľné koše. 
Chýba miestnosť s výlevkou pre 

upratovačku. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 



KE Základná škola ul.    Pribinova 34, 075 
01 Trebišov 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Neboli vykonané hygienické 

maľby   cca 7 rokov. 
Chýba tečúca teplá voda pri 

umývadle v umyvárke vo WC 
chlapci. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE 
Základná škola ul.  
Školská 3, Čierna  

 nad Tisou 

PP školy nie je aktualizovaný. 
Nevyhovuje vetranie priestorov 
telocvične, okná nie je možné 

otvoriť, sú poškodené a  vetrací 
systém je nefunkčný. 

Chýbajú kryty na osvetľovacích 
telesách. 

Poškodené a znečistené steny 
v šatniach, v umyvárkach, vo 

WC pre chlapcov. 
Nie je zabezpečená tečúca teplá 

voda pri umývadlách 
v predsienkach pri WC. 

Nie je miestnosť pre 
upratovačku s výlevku. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 



KE Základná škola ul. M.R.Štefánika     
910/51, 075 01     Trebišov 

PP školy nie je aktualizovaný . 
Hygienické maľby neboli 

vykonané v súlade 
s prevádzkovým poriadkom. 

Teplota  v čase kontroly 
nevyhovuje (24 C). 

Nevyhovuje vetranie priestorov 
telocvične, okná nie je možné 

otvoriť, sú poškodené a  vetrací 
systém vo veľkej telocvični je 

nefunkčný, mriežky sú 
znečistené. 

Podlaha v malej telocvični je 
opotrebovaná. 

Vybavenie šatne č. 2  
nevyhovuje, chýbajú vešiaky. 
V miestnosti pre upratovačku 

chýba výlevka s teplou 
úžitkovou vodou. 

Pohovor s určeným termínom odstránenia 
nedostatkov, uvedený v zápisnici z kontroly. 0 

KE ZŠ, Okružná č. 17,  Michalovce nevykonávajú meranie  teploty 
v telovýchovných priestoroch 

Vykonávať meranie teploty – uložené 
v zázname z kontroly 

0 
 

KE 
ZŠ s MŠ Zalužice 

 
 

nevykonávajú meranie  teploty 
v telovýchovných priestoroch 

Vykonávať meranie teploty – uložené 
v zázname z kontroly 

0 
 
 



KE 

ZŠ, P.O.Hviezdoslava 43, Veľké 
Kapušany 

 
 
 
 
 
 
 
 

vlhnutie stien v šatni chlapcov, 
nevykonáva sa meranie  teploty  
v telovýchovných priestoroch, 
chýbajú vodovodné batérie na 

teplú vodu na jednom umývadle 
v umývarke dievčat, 

poškodená parketová podlaha v 
telocvični, 

na stenách v telocvični je 
poškodená maľba a miestami  

vzniká pleseň, 
okná na vetranie nie sú opatrené 

sieťkami proti hmyzu 

V súčasnosti   v  pavilóne   TV  prebieha 
čiastočná rekonštrukcia (zateplenie, 

budovanie nútenej ventilácie,  odstránenie 
vlhnutia a maľba vnútorných priestorov). 

 
Opatrenia – vykonávať meranie teploty, 
vykonanie obnovy poškodenej podlahy 

v telocvični, doplnenie vodovodnej batéria 
a sieťok na okná – boli prejednané  

s prevádzkovateľom a v zázname sú uložené 
termíny na ich odstránenie 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

KE 
ZŠ, Krymská 5, Michalovce 

 
 

nevykonávajú meranie  teploty 
v telovýchovných priestoroch, 
nie je zabezpečené otváranie 

okien od podlahy 
parketová podlaha v telocvični 

má poškodený povrch 

V súčasnosti   v  pavilóne   TV  prebieha 
výmena okien s otváraním od podlahy 

Opatrenie - Vykonávať meranie teploty – 
uložené v zázname z kontroly 

Vykonanie obnovy podlahy bude riešené 
vydaním pokynu na odstránenie nedostatku 

0 
 
 

KE 

ZŠ s MŠ Trhovište 50 
 
 
 
 

nie je zabezpečená výlevka  pre  
upratovačku s prívodom   teplej 

úžitkovej vody 

Zabezpečenie výlevky s tečúcou teplou 
a studenou vodou bude riešené vydaním 

pokynu na odstránenie nedostatku 

0 
 
 
 
 

KE ZŠ s MŠ Bežovce 0 0 0 

KE ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 

chýbajú ochranné  kryty 
na 3 svietidlách, 

poškodená maľba stien vo WC 
dievčat po oprave vodovodného 

potrubia, 
poškodený protišmykový povrch 

podlahy v telocvični, 
znečistená a popraskaná maľba 

stien v telocvični 

Zabezpečenie krytov na svietidlá, obnovu 
maľby vo WC dievčat a v telocvični 

a obnovu protišmykového povrchu podlahy 
v telocvični bude riešené vydaním pokynu 

na odstránenie nedostatkov. 
 

0 



KE ZŠ Mierova 1, Strážske 

poškodený povrch podlahy v 
telocvični, 

v telocvični na jednom mieste 
pod stropom dochádza 

k tvorbe plesne v dôsledku zlej 
izolácie po rekonštrukcii, 

Protiplesňový náter bude vykonaný ihneď. 
Poškodená podlaha v telocvični a vykonanie 

maľby bude riešené vydaním pokynu na 
odstránenie nedostatkov. 

0 

KE ZŠ, Komenského 1, Michalovce 

nevykonávanie merania  teploty 
v telovýchovných priestoroch, 
v telocvični, šatni chlapcov, 

umyvárke a WC chlapcov sú na 
stropoch vlhké fľaky po 

pretečení strechy následkom 
čoho je poškodená maľba, 
v umývarke   chlapcov  na 

sprchách nie sú sprchovacie 
hadice s ružicou 

 

Prevádzkovateľ už v čase kontroly riešil so 
zriaďovateľom odstránenie príčiny 
zatekania do priestorov telocvične 

a v zázname uviedol termín dohodnutého 
opatrenia. 

Vykonávanie merania teploty a doplnenie 
sprchových ružíc  v umyvárke chlapcov 
bolo prejednané  s prevádzkovateľom a 

termín odstránenia je v zázname  z kontroly 

0 

KE ZŠ, Komenského 12, Sobrance nevykonávanie merania teploty 
v telovýchovných priestoroch 

Vykonávať meranie teploty – uložené 
v zázname z kontroly 0 

KE ZŠ, Komenského 6, Sobrance 

v obidvoch šatniach  dochádza 
k olupovaniu 

ľahkoumývateľného náteru 
stien, náter je znečistený 

Vykonať obnovu ľahkoumývateľného 
náteru stien – uložené v zázname z kontroly. 0 

KE 
ZŠ, Podhoroď 

 
 

nefunkčné jedno svietidlo v 
telocvični 

Vykonať opravu svietidla – uložené 
v zázname z kontroly 

 
0 
 

KE ZŠ, Moskovská 1, Michalovce 
v telocvični je poškodený 

protišmykový náter 
drevenej parketovej  podlahy, 

Opatrenie - 
Vykonanie protišmykového náteru bude 
riešené vydaním pokynu na odstránenie 

nedostatku. 

0 



KE ZŠ, Školská 2, Michalovce 

poškodený  protišmykový  náter   
drevenej parketovej  podlahy, 
znečistená hygienická maľba 

stien v šatniach dievčat a 
chlapcov, 

Vykonať protišmykový náter a obnovu 
maľby v šatniach chlapcov a dievčat – 

uložené v zázname z kontroly. 
 

0 
 

KE ZŠ P.Horova, Kpt. Nálepku 16, 
Michalovce 

v telocvični sú na troch miestach 
fľaky po pretečení, 

pri vstupe do pavilónu TV 
v jednej časti dochádza 

k opadávaniu  omietky pre 
vlhnutie steny, na viacerých 

miestach je zošúchaný 
protišmykový náter  podlahy v 

telocvični, 
v umývarke je poškodená 
ľahkoumývateľná   podlaha  

poškodené  dlaždice, 
vo WC je miestami poškodená  

maľba stien 

Vykonať obnovu poškodenej maľby 
a obnovu protišmykového náteru podlahy 

v telocvični  - uložené v zázname 
z kontroly. 

0 

KE ZŠ, Budkovce 355 nevykonávanie merania teploty 
v telovýchovných priestoroch 

Vykonávať meranie teploty – uložené 
v zázname z kontroly. 

 
0 

KE SOŠOaS, Školská 4, Michalovce 

poškodená a znečistená 
maľba stien a olejového náteru 

v telocvični 
 

Vykonať obnovu poškodenej maľby 
a olejového náteru – uložené v zázname z 

kontroly 
0 



KE ZŠ s MŠ Úbrež 141 
 

nie je zabezpečená 
výlevka  s prívodom tečúcej 

teplej vody, 
nevykonávajú meranie  teplôt  v 

telocvični 

Vykonávať meranie teploty a zabezpečiť 
výlevku  pre upratovačku - uložené 

v zázname z kontroly 
0 

KE SOŠOaS, Nám. Slobody 12, Sobrance 
v šatni chlapcov je poškodený   

gumolit 
 

Vykonať ľahkozmývateľnú úpravu 
poškodeného gumolitu – uložené v zázname 

z kontroly 
0 

KE ZŠ, Žbince 145 
 

nevykonávanie merania teploty 
v telovýchovných priestoroch 

Vykonávať meranie teploty – uložené 
v zázname z kontroly 

 
0 

KE 
ZŠ s MŠ, Školská 3, Pavlovce nad 

Uhom 
 

nevykonávanie merania teploty 
v telovýchovných priestoroch v 
umývarke je znečistená  maľba  
stien, na niektorých miestach je   
poškodená ľahkoumývateľná   

podlaha 

Vykonávať meranie teploty, zabezpečiť 
obnovu maľby a poškodenej podlahy – 

uložené v zázname z kontroly 

0 
 

KE SOŠ - Szakkozépiskola, 
Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 

v  umývarke chlapcov a dievčat   
je  poškodená  maľba stien, 
v umývarke je poškodená   

dlažba , 
v umývarke chlapcov  ku 4 
umývadlám nebol  prívod 

tečúcej 
teplej vody , 

chýbajúce   vodovodné 
kohútiky  ku  2  umývadlám   a   

2  sprchám v umývarke 
chlapcov 

Tečúca teplá voda bude v umývadlách 
zabezpečená okamžitou obnovou 

predchádzajúceho systému ohrevu. 
Vykonanie obnovy maľby, 

ľahkozmývateľnej úpravy dlažby 
a doplnenie chýbajúcich vodovodných 

kohútikov – uložené v zázname z kontroly 
 

0 



KE ZŠ s MŠ Bracovce 3 

v  telocvični   je   poškodený   
protišmykový   náter drevenej 

parketovej podlahy, 
v šatni chlapcov a dievčat je 

poškodená maľba stien, 
v umývarkach je poškodená   

maľba stien, 
v predsienke pri WC chlapcov 

chýbali  kľučky na dverách, 
v predsienke pri WC dievčat je 

opadaná omietka zo stien, 
poškodená maľba stien 

Vykonať obnovu poškodeného náteru 
podlahy v telocvični, obnovu poškodenej 

maľby stien v šatniach, umyvarkach 
a predsienke WC dievčat a zabezpečiť 
kľučky na dverách vo WC chlapcov – 

uložené v zázname z kontroly 

0 
 

KE Gymnázium, Ľ. Šúra 26, Michalovce 

v malej a vo veľkej  telocvični je 
popraskaná  omietka a 

znečistená  maľba stien, 
protišmykový náter podlahy 
v obidvoch telocvičniach je 

poškodený 
 

Vykonanie obnovy poškodenej maľby 
a protišmykového náteru bude riešené 

vydaním pokynu na odstránenie nedostatku. 
 

0 

KE 
Gymnázium 
Javorová 16 

Sp. Nová Ves 

Nezabezpečenie teplej tečúcej 
vody v umyvárňach a sprchách, 
nevyhovujúca teplota priestorov 
v šatniach, nedostatočná údržba 
a čistota priestorov /poškodený 
náter, znečistenie stien, pleseň 

v umyvárňach 

Oznámenie o začatí správneho konania 0 

KE 
Stredná odborná škola 

Breziny 
Prakovce 

V priestore telocvične 
poškodená, opotrebovaná 
podlaha, bez povrchového 
ochranného náteru, prašná, 
ťažko čistiteľná, so špárami, 

steny znečistené s poškodenou 
povrchovou úpravou 

Uloženie opatrenia v zmysle § 55 ods.2, 
písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z. - 

Uzatvorenie prevádzky telocvične, 
oznámenie o začatí správneho konania 

0 



KE Základná škola s materskou školou 
Biele Vody 266,Mlynky 

Nezabezpečenie ochrany 
svietidiel a okenných skiel pred 

rozbitím mriežkami 
Oznámenie o začatí správneho konania 0 

KE 
Základná škola 
Maurerova 14 
Krompachy 

Technický stav sklobetónových 
dielcov presvetľujúcich 

telocvičňu nevyhovujúci -  
necelistvé, poškodené, prívod 

teplej tečúcej vody 
nezabezpečený plynulý, len 

počas vykurovacieho obdobia, 
nezabezpečené otváranie okien 

z podlahy, nezabezpečenie 
miestnosti s výlevkou pre 

upratovačku 

Oznámenie o začatí správneho konania 0 

KE 
Základná škola J. A. Hronca, 

Zakarpatská 12, Rožňava 
 

Zatečené a znečistené steny 
v priestoroch na výučbu TV 
Poškodený povrch podláh 

a znečistenie stien 
v príslušenstve k TV 

Výzva na podanie vyjadrenia 0 

KE Spojená škola, Komenského 5, 
Rožňava 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu TV 

Pokyn 0 

KE Základná škola s MŠ, Jablonov nad 
Turňou 229 

Poškodený povrch podláh 
a znečistenie stien 

v príslušenstve k TV 
Pokyn 0 

KE Základná škola, Sládkovičova 487, 
Gem. Poloma 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu  TV Pokyn 0 

KE Základná škola, Rejdová 43 Znečistené steny v príslušenstve 
k TV Pokyn 0 

KE Obchodná akadémia, Ak. Hronca 8, 
Rožňava 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu TV 

Pokyn 0 



KE Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu TV 

Pokyn 0 

KE Základná škola P. E. Dobšinského 125, 
Slavošovce 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu TV 

Chýba prívod teplej vody do 
výlevky 

Pokyn 0 

KE Základná škola, Pokroková 199, 
Krásnohorské Podhradie 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny, pošk. omietka 
v priestoroch na výučbu TV 

Pokyn 0 

KE Základná škola, Školská 295, Štítnik Chýba šatňa pre prichádzajúcich 
žiakov V zápisnici 0 

KE Spojená škola internátna, Zel. Stromu 
8, Rožňava 

Znečistenie stien v priestoroch 
na výučbu TV V zápisnici 0 

KE SOŠ, Hviezdoslavova 5, Rožňava Znečistenie stien v posilňovni V zápisnici 0 

KE Základná škola s VJM 
ČSLA 31, Plešivec 

Chýba výlevka v miestnosti pre 
upratovačku pri telocvični V zápisnici 0 

KE Základná škola 
Gemerská 1, Plešivec 

Chýba miestnosť s výlevkou pre 
upratovačku v priestoroch TV V zápisnici 0 

KE Základná škola, 
Zimná 190, Dobšiná 

Chýba miestnosť s výlevkou pre 
upratovačku v priestoroch TV V zápisnici 0 

KE Základná škola s VJM, 
Drnava č. 105 

Chýba výlevka v miestnosti pre 
upratovačku pri telocvični V zápisnici 0 

KE 
Stredná odborná škola, 

Hviezdoslavova 5, Rožňava – 
stredisko Štítnik 

Opotrebovaný protišmykový 
náter 

Znečistené steny v priestoroch 
na výučbu TV 

V zápisnici 0 

PO ZŠ Brezovica 60 Poškodená podlaha v malej 
telocvični 

Odstránenie zisteného nedostatku je v pláne 
údržby na rok 2013 Viď opatrenia 



PO ZŠ Prostejovská 38, Prešov 

Opadaná omietka na stenách 
v šatni, zabezpečiť funkčné 
odkanalizovanie v podlahe 

umyvárky 

Zabezpečiť opravu poškodených stien 
v šatniach, zabezpečiť funkčnosť 

odkanalizovania v podlahe 
Viď opatrenia 

PO Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 
Prešov 

V priestore posilňovne opadáva 
omietka, nerovnosť podlahy uvedené nedostatky odstrániť Viď opatrenia 

PO CZŠ sv. Gorazda, Prešov 

- V umyvárkach nie je 
zabezpečený prívod 

teplej vody 
- Šatne, umývarka, WC 

pre obidve pohlavia 
majú poškodenú maľbu 

Odstránenie týchto nedostatkov zabezpečiť 
v rámci údržby na tento rok Viď opatrenia 

PO ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 
Radvaň/Laborcom, č. 278 

- Nevybielené priestory 
telocvične, 

- Nefunkčná kanalizácia, 
- Poškodené umývadlá 

a sprchy v zariadeniach 
pre osobnú hygienu 
žiakov pri telocvični 

12.04.2013 vydané rozhodnutie – pokyn na 
odstránenie zistených nedostatkov Viď opatrenia 

PO Cirkevná spojená škola, Švermova č. 
10, Snina 

- Nefunkčná kanalizácia 
a WC, 

- Nefunkčné sprchy, 
umývadlá demontované 

- Zariadenia pre osobnú  
hygienu sa nevyužívajú 
- nutná rekonštrukcia 

12.04.2013 vydané rozhodnutie – pokyn na 
odstránenie zistených nedostatkov Viď opatrenia 

PO 
Cirkevná spojená škola 

Duchnovičova č. 24, 
Humenné 

nevybielené priestory 
telocvične a šatní pre 

žiakov 

Odstránenie zistených nedostatkov je  
v pláne údržby v čase 

prázdnin 2013 
0 

PO ZŠ SNP č. 1, Humenné nevybielené priestory telocvične odstránenie zistených nedostatkov je v pláne 
údržby v čase prázdnin 2013 0 

PO Gymnázium, Duchnovičova č. 13, 
Medzilaborce nevybielené priestory telocvične odstránenie zistených nedostatkov je v pláne 

údržby v čase prázdnin 2013 0 



PO ZŠ Kudlovská č. 11, Humenné 

- Nevybielené priestory 
telocvične, 

- Neschválený PP ZŠ po 
rekonštrukcii budovy 

odstránenie zistených nedostatkov je v pláne 
údržby v čase prázdnin 2013. PP bude po 

kolaudácii predložený na posúdenie 
0 

PO ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad 

- Zatečené steny v šatni 
pre dievčatá, 
- V malej telocvični 
opadáva omietka stropu, 
- Olejový náter stien 
popraskaný, 
- Opotrebovaná 
maľovka stien vstupnej 
chodby 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/15, 
Poprad 

-opotrebovaná maľovka 
v náraďovni, 

-skladovanie pomôcok pre 
potreby upratovania v umyvárni 

pre dievčatá 

začaté správne konanie 0 

PO  ZŠ s MŠ, Školská 267, Veľká Lomnica

- Opotrebovaná maľovka 
stien, 

- Poškodená podlahová 
krytina (gumolit) na 

schodisku 

začaté správne konanie 0 

PO Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 
Poprad 

- Znečistená maľovka 
stien v celom komplexe 

TV, miestami aj 
popraskané steny 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad znečistená maľovka stien 
v celom komplexe TV začaté správne konanie 0 

PO ZŠ, Štefánikova 19, Spišská Belá 
- Čiastočne chýbajúce 

kryty na radiátoroch v 
telocvični 

začaté správne konanie 0 



PO ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, 
Poprad – Spišská Sobota 

- Opotrebovaná maľovka 
stirn pri stropoch 
v malej a veľškej 

telocvični, 
- Priestory WC pre 

chlapcov sú po dobe 
životnosti 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ Nižné Repaše 107 

- Chýbajú vešiaky v šatni 
chlapcov, 

- Chýbajúce kryty na 
radiátoroch v telocvični, 
- Zamoknutý strop 
v telocvični pretekaním 

dažďovej vody zo 
strechy, 

- Porušené drevené 
obloženie dolnej časti na 
jednej stene telocvične 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica
- Opadávajúca omietka 

steny pod strechou 
z južnej časti 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok 
- Nezabezpečená TÚV 

v umývadlách 
v umyvárňach Ž a M 

začaté správne konanie 0 

PO SOŠ, Garbiarska1, Kežmarok 
- Rozsiahle technické 

nedostatky- havarijný 
stav 

 
zákaz prevádzky 
podľa § 12 zák. č. 

355/2007 Z. z. 

PO ZŠ – Grundschule, Hradné nám. 38, 
Kežmarok 

- Nezabezpečená dodávka 
TÚV v umývadlách 

v umyvárni pri veľkej 
a malej telocvični 

začaté správne konanie 0 

PO ZŠ G. Haina 37, Levoča 

- Nezabezpečenie 
dodávky TÚV 
k umývadlám 

v umyvárňach M a Ž 

začaté správne konanie 0 



PO ZŠ Nižný Mirošov 1 0 0 

PO ZŠ, 8. mája, Svidník 2 vydaný pokyn na odstránenie nedostatkov 0 

PO Spojená škola intern., Svidník 1 vydaný pokyn na odstránenie nedostatkov 0 

PO ZŠ s MŠ Kolbovce 2 0 0 

PO ZŠ Ladomirová 1 0 0 

PO Spojená cirkevná škola, Vranov nad 
Topľou 

- Poškodené lakové 
nátery a opotrebovaná 

maľba na stenách 
v šatniach, 

- Vlhké steny 
v telocvični, 6 
nefunkčných 

osvetľovacích telies 

- Zabezpečte opravu poškodených 
lakových náterov stien v šatniach 

a hygienickú maľbu stien 
- Zabezpečte odstránenie príčiny 

vlhkosti zo stien v telocvični 
a sfunkčnite nefunkčné 

osvetľovacie telesá v telocvični 

začaté správne 
konanie 



PO Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

- Opadaná omietka na 
stenách v šatni 

- Rozbité sklá na 
svietidlách v šatni 

- Poškodený gumolit na 
podlahe v šatni 

- Aktuálny PP školy a jej 
príslušenstva nebol 

k dispozícii na 
prevádzke 

- Zabezpečte opravu poškodených 
stien v šatniach 

- Zabezpečte výmenu rozbitých skiel 
na svietidlách v šatniach 

- Zabezpečte výmenu poškodeného 
gumolitu v šatniach 

- Zabezpečte aktuálny PP školy a jej 
príslušenstva schválený RÚVZ 
Vranov n. T. v zmysle platnej 

legislatívy 

0 



PO ZŠ, Nižný Hrabovec 

- Steny v telocvičniach 
zamoknuté, špinavé, 

opadaná omietka, 
pokryté plesňou 

- Dezolátny stav okien, 
ktoré nie je možné 

otvárať, krytov okien 
- Chýbajú kryty 

osvetľovacích telies, 10 
nefunkčných 

osvetľovacích telies 
- Aktuálny PP školy a jej 

príslušenstva nebol 
k dispozícii na 

prevádzke 

- Zabezpečte odstránenie príčin 
zatekania priestorov obidvoch 

telocviční, protiplesňové opatrenia 
a hygienickú maľbu v telocvičniach 

- Zabezpečte opravu dezolátneho 
stavu okien a krytov okien, ich 

bezpečné otváranie k zabezpečeniu 
vetrania priestorov telocviční. 

- Zabezpečte bezpečné prekrytie 
osvetľovacích telies. 

- Zabezpečte aktuálny PP školy 
a príslušenstva v zmysle platnej 

legislatívy. 

začaté správne 
konanie 

PO ZŠ, Ul. Bernolákova 1061, Vranov nad 
Topľou 

- PP školy nezahŕňa 
priestory telocviční 
a k ním priľahlých 

priestorov. 
- Praskliny na stenách 

a opotrebovaná maľba 
v šatniach žiakov. 

- Zlý technický stav, bez 
možnosti otvárania 

okien v umyvárňach 
a šatniach žiakov, 6 
nefunkčných spŕch 

v umyvárni pre dievčatá 

- Predložte ku schváleniu RÚVZ 
Vranov nad Topľou PP telocvične 

a k nej priľahlých priestorov. 
- Zabezpečte úpravu stien 

a hygienickú maľbu v priestoroch 
šatní žiakov. 

- Zabezpečte sfunkčnenie spŕch 
v umyvárni pre dievčatá 

a zabezpečte bezpečné otváranie 
okien v umyvárňach a šatniach 

žiakov. 

začaté správne 
konanie 

PO SŠ Obchodná akadémia, Vranov nad 
Topľou 

V telocvični sú steny miestami 
zatečené a pokryté plesňou 

Zabezpečte odstránenie príčiny zatekania 
a následné protiplesňové nátery 

a hygienickú maľbu v priestoroch 
telocvične. 

Začaté správne 
konanie 

PO ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou Chýbajú kryty na svietidlách 
v malej telocvični 

Zabezpečte kryty na svietidlách v malej 
telocvični 0 



PO ZŠ Soľ 53 

V telocvični a k nej priľahlých 
priestoroch (šatne, umyvárne) 
nie je vykonávané dôkladné 

upratovanie 

Zabezpečte dôkladné upratovanie 
a dezinfekciu telocvične a k nej priľahlých 

priestorov (šatne, umyvárne) 
0 

PO ZŠ Lúčna, Nám. Jána Pavla II., 827/26 
Vranov nad Topľou 

V malej telocvični sú steny 
a strop miestami zatečené 

a pokryté plesňou. 

Zabezpečte odstránenie príčiny zatekania 
a následné protiplesňové nátery 

a hygienickú maľbu v priestoroch malej 
telocvične. 

0 

PO ZŠ Holčíkovce č. 44 
10 nefunkčných osvetľovacích 

telies, posledné maľovanie 
telocvične bolo pred 10 rokmi 

Zabezpečte hygienickú maľbu v priestoroch 
telocvične a sfunkčnenie nefunkčných 

osvetľovacích telies 
0 

PO ZŠ Kukučínova ulica 106, Čemerné 

Aktuálny PP školy a jej 
príslušenstva schválený RÚVZ 

Vranov nad Topľou nebol 
k dispozícii na prevádzke. 

Zabezpečte aktuálny PP školy 
a príslušenstva schválený RÚVZ Vranov 
nad Topľou v zmysle platnej legislatívy. 

 

0 

PO Spojená škola, Čaklov 249 
Posledný odber vzorky pitnej 

vody zo studne bol uskutočnený 
v roku 2011. 

Zabezpečte doklad o zdravotnej bezpečnosti 
pitnej vody zo studne zásobujúcej SŠ 

a predložte na RÚVZ Vranov nad Topľou 
na odd. HVDM. 

0 



PO Stredná priemyselná škola, 
Komenského 5, 085 42 Bardejov 

V čase kontroly sa telocvičňa 
žiakmi nevyužívala, na dverách 
telocvične bol oznam o zákaze 

vstupu do telocvične. Na stenách 
v priestoroch objektu telocvične, 

hlavne v okolí okien a pod 
stropom ale aj v iných 

priestoroch boli rozsiahle 
viditeľné stopy po plesni 

(havarijný stav), ktoré vznikli po 
rekonštrukcii objektu a výmene 

okien v telocvični. 
Prevádzkovateľ predložil 

doklady o riešení problematiky 
so zriaďovateľom, pretože 
okrem odstránenia plesní 
a úpravy stien sú nutné 

technické, resp. stavebné úpravy 
objektu na zabránenie vzniku 

plesní, čo si vyžaduje pridelenie 
finančných prostriedkov. 

0 0 

PO ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, 085 01 
Bardejov 

Poškodené a znečistené povrchy 
stien a poškodená podlaha. 

Vydané rozhodnutie v správnom konaní – 
pokyn na odstránenie uvedených 

nedostatkov. 
0 

PO ZŠ, Nám. arm. gen. Ludvíka Svobodu 
16, 085 01 Bardejov 

Poškodené a znečistené povrchy 
stien v telocvični so stopami po 

zatekaní 

Vydané rozhodnutie v správnom konaní – 
pokyn na odstránenie uvedených 

nedostatkov. 
0 

PO ZŠ s MŠ, Majerová 30, 086 14 Hažlín Poškodené a znečistené povrchy 
stien. 

Vydané rozhodnutie v správnom konaní – 
pokyn na odstránenie uvedených 

nedostatkov. 
0 

PO ZŠ s MŠ Za vodou č. 14, 064 01 Stará 
Ľubovňa 

niektoré miesta stropu 
v telocvični sú znečistené 

stopami po plesni 

začaté správne konanie vo veci vydania 
pokynu 0 



PO  ZŠ s MŠ, Kolačkov č. 31, 065 11 Nová 
Ľubovňa 

- V telocvični je strop na 
niektorých miestach 

vlhký a znečistený so 
stopami po plesni 

v dôsledku zatečenia 
strechy. 

- Predložený PP nebol 
aktualizovaný o zmeny 

v zmysle platnej 
legislatívy. 

Začaté správne konanie vo veci vydania 
pokynu. 0 

PO Gymnázium T. Vansovej, 17. 
novembra č. 6, 064 01 Stará Ľubovňa 

- Niektoré miesta stropu 
v telocvični a v rohu 

stien šatne sú znečistené 
stopami po plesni 

- Predložený PP nebol 
aktualizovaný o zmeny 

v zmysle platnej 
legislatívy 

začaté správne konanie vo veci vydania 
pokynu 0 

TN ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 

- Nefunkčné svietidlá (4 
ks) 

- Znečistené steny, 
prítomnosť plesní na 

stenách 
- Vypnutý prívod teplej 

vody v umyvárňach 

- Zabezpečiť opravu nefunkčných 
svietidiel 

- Zabezpečiť maľovanie telocvične, 
odstránenie plesní 

- Zabezpečiť prívod teplej vody v 
umyvárňach 

0 

TN ZŠ, Viestova 1, Myjava znečistené steny, prítomnosť 
plesní na stenách 

zabezpečiť maľovanie telocvične, 
odstránenie plesní 0 

TN ZŠ, Štúrova 18, Myjava 
znečistené steny, prítomnosť 
plesní na stenách, chýbanie 

ochranných sietí na časti okien 

zabezpečiť maľovanie telocvične, 
odstránenie plesní, zabezpečiť ochranné 

siete na časť okien 
0 

TN ZŠ s MŠ, Kočovce č. 380 nevybavenie svietidiel 
ochrannými mriežkami zabezpečiť ochranné mriežky na svietidlá 0 



TN ZŠ, J. A. Komenského 1, Bánovce nad 
Bebravou 

nefunkčné svietidlá (6 ks), steny 
v miestnosti pre upratovačku sú 

znečistené, miestnosť nie je 
odvetraná 

zabezpečiť opravu nefunkčných svietidiel, 
zabezpečiť vymaľovanie a odvetranie 

miestnosti pre upratovačku 
0 

TN ZŠ, Ul. Gorazdova 6, Bánovce nad 
Bebravou 

- Nefunkčné svietidlá (10 
ks) 

- Nevybavenie svietidiel 
ochrannými mriežkami 

- Zabezpečiť opravu nefunkčných 
svietidiel, 

- Zabezpečiť ochranné mriežky na 
svietidlá 

0 

TN ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín znečistené steny, prítomnosť 
plesní na stenách 

zabezpečiť maľovanie telocvične, 
odstránenie plesní 0 

TN ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín 
nevyhovujúci stav okenných 

výplní (z bezpečnostných 
dôvodov sa neotvárajú) 

zabezpečiť rekonštrukciu okenných výplní 0 

TN ZŠ, Odborárska ulica č. 1374, Nové 
Mesto nad Váhom 

- Nevyhovujúca teplota 
v telocvični (22°C) 

- Miestnosť pre 
upratovačku nie je 

odvetraná 

- Dodržať teplotu v telocvični 
v súlade s platnou legislatívou 

- Zabezpečiť odvetranie miestnosti 
pre upratovačku 

0 

TN SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou znečistené steny v šatni žiakov zabezpečiť maľovanie šatne žiakov 0 

TN Dopravná akadémia, Školská 66, 
Trenčín 

nevybavenie svietidiel 
ochrannými mriežkami zabezpečiť ochranné mriežky na svietidlá 0 

TN Gymnázium M. R. Štefánika, Nové 
Mesto nad Váhom nefunkčné svietidlá (2 ks) zabezpečiť opravu nefunkčných svietidiel 0 

TN Piaristické gymnázium J. Braneckého, 
Palackého 4, Trenčín nefunkčné svietidlá (3 ks) zabezpečiť opravu nefunkčných svietidiel 0 

TN ZŠ s MŠ, Záriečie 136, 020 52 
Záriečie 

neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok na 

schválenie 
0 

TN ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská 
368, 018 52 Pruské 

neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok na 

schválenie 
0 



TN ZŠ Papradno 312, 018 13 Papradno 

- Neschválený 
prevádzkový poriadok 

telocvične, 
- Znečistená maľovka 

telocvične a šatní, 
- Sociálne zariadenie 

nedelené podľa pohlavia 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok na 

schválenie, 
zabezpečiť obnovu maľovky telocvične 

a šatní, 
zabezpečiť samostatné WC pre dievčatá 

0 

TN ZŠ, Brvnište 388, 018 12 Brvnište neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok na 

schválenie 
0 

TN 
Stredná priemyselná škola Považská 

Bystrica, Ul. Slov. partizánov 1132/52, 
017 01 Považská Bystrica 

- Neschválený 
prevádzkový poriadok 

telocvične, 
- Nefunkčné svietidlá (13 

ks), 
- Znečistená maľovka, 

- Poškodený náter a okná 
v umyvárni 

- Vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri SŠ a zaslať doplnok 

na schválenie, 
- Vykonať výmenu svietidiel, 
- Zabezpečiť obnovu maľovky 

a náterov na radiátoroch, 
- Zabezpečiť výmenu okien v 

umyvárni 

0 

TN ZŠ, SNP 1484, 018 01 Považská 
Bystrica 

Neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok na 

schválenie 
0 

TN 
Stredná odborná škola, Ul. 

Slovenských partizánov 1129/49, 017 
01 Považská Bystrica 

neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri SŠ a zaslať doplnok na 

schválenie 
0 

TN ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, 020 55 
Lazy pod Makytou 

- Neschválený 
prevádzkový poriadok 

telocvične 
- Znečistená maľovka 

šatní 

- vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok 

na schválenie, 
- zabezpečiť obnovu maľovky šatní 

0 

TN ZŠ, Ul. Gorazdova 1174/2, Púchov neschválený prevádzkový 
poriadok telocvične 

- vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok 

na schválenie 
0 



TN ZŠ, Školská 235/10, Považská Bystrica

- neschválený 
prevádzkový poriadok 

telocvične 
- znečistená maľovka 

šatní a telocvične 

- vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri ZŠ a zaslať doplnok 

na schválenie, 
- zabezpečiť obnovu maľovky 

0 

TN Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 
Považská Bystrica 

- neschválený 
prevádzkový poriadok 

telocvične 
- poškodený strop v malej 

telocvični a znečistená 
maľovka 

- sociálne zariadenie 
nedelené podľa pohlavia 

- vypracovať prevádzkový poriadok 
telocvične pri SŠ a zaslať doplnok 

na schválenie, 
- zabezpečiť opravu stropu a obnovu 

maľovky v malej telocvični, 
- zabezpečiť samostatné WC pre 

dievčatá 

0 

TN 
Stredná odborná škola strojnícka, 

Športovcov 341/2, 017 49 Považská 
Bystrica 

- nedostatočná sanitácia 
priestorov telocvične, 
šatní a soc. zariadení 

- opadaná maľovka, steny 
zvlhnuté 

- chýbajú dvere zo šatne 
do umyvárne 

- nevypracovaný 
prevádzkový poriadok 

- vykonať dôslednú sanitáciu 
všetkých priestorov telocvične 

- vymaľovanie šatní a sociálnych 
zariadení 

- vypracovať PP a zaslať ho na 
schválenie 

0 

TN ZŠ, Ul. M. Nešpora 12/1, Bystričany staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 

TN ZŠ, Ul. Školská 56/9, Oslany staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 

TN Spojená škola, Ul. Školská 370/19, 
Nitrianske Pravno 

staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 

TN ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5, 
Prievidza 

staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 

TN ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 

TN SOŠ Obchodu a služieb, Ul. Nábrežie 
J. Kalinčiaka 1, Prievidza 

staré nátery stien, viac ako 2 
roky 0 0 



TN Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2, 
Prievidza 

- neschválený PP 
- staré nátery stien, viac 

ako 2 roky 
- predloženie PP na schválenie 0 

TN Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. 
Matice slovenskej 16, Prievidza 

- neschválený PP 
- staré nátery stien, viac 

ako 2 roky 
- predloženie PP na schválenie 0 

TN 
Spojená škola, Námestie SNP 5, 

Partizánske s org. zložkami SOŠ, SPŠ, 
OA, Partizánske 

- neschválený PP 
- staré nátery stien, viac 

ako 2 roky 
- predloženie PP na schválenie 0 

TN Gymnázium, Ul. Komenského 2/1074, 
Partizánske 

- neschválený PP 
- staré nátery stien, viac 

ako dva roky 
- predloženie PP na schválenie 0 

 
 
 

 
 
 
 
 


