
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina 

 

1 
 

 

INEKO – Hodnotenie Súkromnej strednej 
umeleckej školy v Žiline 

 
 
Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad 
základných škôl, gymnázií, konzervatórií  a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími 
výsledkami žiakov za školský rok 2015/2016. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline patrí medzi desať 
najlepšie hodnotených stredných škôl v Žilinskom kraji s hodnotením 6,7 – škola s veľmi dobrými 
výsledkami žiakov. Naša škola obsadila 2. miesto medzi strednými odbornými školami v okrese Žilina 
a zároveň patrí medzi najlepšie hodnotené stredné odborné školy umeleckého zamerania v Žilinskom kraji.  
 
V celoslovenskom prehľade stredných škôl obsadila 98. miesto z celkového počtu 556 hodnotených 
stredných škôl, v poradí stredných odborných škôl jej patrí 62. miesto z celkového počtu 370 
hodnotených stredných odborných škôl. 
 
Tabuľka: Hodnotenie stredných odborných škôl v Žilinskom kraji mimovládnou neziskovou organizáciou 

INEKO (stav k 01. 09. 2016) 
 

P.č.: Názov strednej školy: Adresa: Hodnotenie: 

1. Spojená škola – Hotelová akadémia 
 

Slanická osada, Námestovo  8,4 

2. Obchodná akadémia 
 

Scota Viatora 4, Ružomberok 7,0 

3. Obchodná akadémia 
 

Radlinského 55, Dolný Kubín 7,0 

4. Stredná priemyselná škola 
 

L. Novomeského 24, Martin 7,0 

5. Stredná priemyselná škola stavebná 
 

Veľká okružná 25, Žilina 6,9 

6. Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22, Žilina 
 

6,7 

 
Zdroj: www.skoly.ineko.sk 

 
Zverejnený rebríček stredných škôl obsahuje prehľad škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami 
žiakov za posledné školské roky. Medzi hodnotiace kritéria patrili – výsledky žiakov v externej časti 
maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (maďarského jazyka), matematiky a cudzích jazykov 
(anglický jazyk, nemecký jazyk), uplatnenie absolventov školy na trhu práce (evidencia nezamestnaných 
žiakov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny), hodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa 
metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hodnotenie Štátnej školskej 
inšpekcie, výsledky prijímacieho konania na vysoké školy a využívanie informačných a komunikačných 
technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.  
 
 
 
 
 
 

http://www.skoly.ineko.sk/
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Graf:  Hodnotenie Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline mimovládnou neziskovou organizáciou 

INEKO v rokoch 2013 – 2016  
 

 
 

Zdroj: www.skoly.ineko.sk 
 
Do hodnotenia nie sú zaradené stredné školy, ktoré v sledovanom období nemali dostatočný počet žiakov 
pre štatistické spracovanie údajov. Celkový rating školy je koncipovaný tak, že sa skladá z viacerých oblastí, 
kde každá oblasť má fixne danú váhu v rámci celkového ratingu, ale jednotlivé ukazovatele v rámci jednej 
oblasti majú váhu premenlivú – v závislosti od počtu žiakov, ktorí vstupujú do výpočtu. Informácie o 
stredných školách s najlepšie hodnotenými výsledkami žiakov za posledné školské roky sú dostupné na 
internetovej stránke www.skoly.ineko.sk. 
 
Hodnotenie INEKO nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi ako je 
vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, t.j. 
zručnosti a vedomosti žiakov, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.  
 

PaedDr. Peter Majer 
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