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2016
ROK VZDELÁVANIA NA R ÁZCESTÍ
Vážení kolegovia – zriaďovatelia a riaditelia
súkromných škôl a školských zariadení, bývalí,
súčasní i budúci členovia našej asociácie!
Od nášho posledného stretnutia v apríli 2016 sme pozorne sledovali, ako
sa povolebná situácia v školstve prejaví po nástupe nového vedenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Od
nového ministra Petra Plavčana sme sa dozvedeli, že si váži a oceňuje
prácu súkromných škôl, je si vedomý našich vynikajúcich výsledkov
a považuje súkromné školy a školské zariadenia za plnohodnotnú súčasť
školskej sústavy na Slovensku.
Napriek tomu sa však v roku 2016 diali zmeny, ktoré negatívne ovplyvnili
chod našich škôl a školských zariadení. Aj keď zvýšenie platov pedagógov
od 1. 9. 2016 znamenalo pre nás vyššiu sumu v normatívoch, zvýšenie sa
týkalo len pedagogických pracovníkov v školách, ktoré sústavne
pripravujú na povolanie. Na zvýšenie platov 25-tisíc pedagógov v ZUŠ,
MŠ, JŠ a školských zariadeniach, medzi nimi aj tých v našich školách, sa
prostriedky mali dostať do rozpočtov samospráv, ale samosprávy na
zvýšenie platov prostriedky nenašli.
Od leta sme sa takisto pomocou množstva kvalifikovaných odborných
analýz snažili presvedčiť ministerstvo, že zmena koeficientu skupinového
vyučovania v ZUŠ prinesie ďalšie podfinancovanie tanečného,
výtvarného, literárno-dramatického aj audiovizuálneho odboru. Napriek
tomu však Ministerstvo financií SR na návrh MŠVVaŠ SR znížilo výšku
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koeficientu tak, že do týchto odborov sa dostáva len polovica finančných
prostriedkov.
Novinkou v minulom roku bol aj Návrh cieľov Národného programu
rozvoja vzdelávania a výchovy SR zverejnený pod názvom „Učiace sa
Slovensko“. Ďakujeme za množstvo Vašich podnetných pripomienok,
ktoré sme zapracovali do rozsiahleho stanoviska a s autormi reformy sa
stretneme aj na našej aprílovej konferencii, aby sme mohli pripravované
zmeny prediskutovať podrobnejšie.
Na záver trochu lepšia správa – v medzirezortnom pripomienkovom
konaní je novela Zákona o financovaní, od ktorej po posledných
znepokojivých skúsenostiach očakávame vždy snahu o siahnutie na
prostriedky súkromných zriaďovateľov. Tentoraz je to však opačne
a považujeme to za výsledok dlhodobej mravčej diplomatickej práce našej
asociácie. Novela zavádza rovnocenný nárok žiakov súkromných škôl
a školských zariadení aj na nenormatívne a mimorozpočtové dotácie, a to
aj príspevok na asistentov učiteľa a nákup špecifických učebníc. Bojujeme
v nej aj o zavedenie príspevku na dopravné za špecifických podmienok
súkromných ZŠ, odstránenie 15%-ného zníženia normatívu pri zisteniach
ŠŠI a ponechanie vzdelávacích poukazov, kým sa systémovo nedorieši
financovanie CVČ.
Niektorým členom Správnej rady, ako aj mne v roku 2017 vyprší mandát.
Preto je extrémne dôležité, aby sme sa spoločne zamysleli nad chodom
našej asociácie, ľuďmi, ktorí ju reprezentujú a obsahom, ktorým sa
zaoberáme.
Nezabudnite, spolu sme silnejší.
Saskia Repčíková
prezidentka ASŠŠZS

UDALOSTI V KOCKE
JANUÁR
MÁRIA SMREKOVÁ S MEDAILOU PREZIDENTA SR
Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave prevzala
Medailu prezidenta SR za dlhoročné
významné zásluhy v školstve, výchove
a vzdelávaní. „Šťastný je ten, kto má
bohatý zmysel života, šťastný je ten, kto
dokáže poctivým úsilím aspoň sčasti
uskutočniť svoje ideály,“ zdôraznil Andrej
Kiska, prezident SR pri príležitosti Dňa
vzniku SR a ocenenia 15 osobností.
PODPORA ŠTRAJKU UČITEĽOV
„ASŠŠZS vyjadruje hlboké porozumenie
a podporu Iniciatíve slovenských učiteľov,
ktorá vyzvala slovenské školy k štrajkovej
pohotovosti a štrajku,“ uvádza sa vo
vyhlásení, ktorým sme podporili štrajkovú
pohotovosť a štrajk Iniciatívy slovenských
učiteľov (ISU). Do štrajku (25.1. - 15.2.) sa
zapojilo asi 15 000 zamestnancov z tisícky regionálnych škôl s požiadavkou primeraného ohodnotenia pedagógov, vybavenia škôl didaktickými
pomôckami a zmene zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov.
O ŠKOLSTVE NA PÔDE ODBOROV
Dohoda na príprave spoločného textu memoranda politickým stranám
kandidujúcim vo voľbách do NR SR bola výsledkom rokovania 28. 01.
2016 na stretnutí Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku (OZPŠaV) a partnerských organizácií, ku ktorým patríme aj my.
Memorandum bude obsahovať požiadavky, na ktorých sa zhodnú všetky
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zúčastnené organizácie a súčasne záväzok politických strán podporovať
tieto požiadavky vo volebných programoch a pri tvorbe programového
vyhlásenia novej vlády.
FEBRUÁR
ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY
Správa o činnosti a uznesenie o podpore
Deklarácie OZPŠaV a partnerských organizácií, ako aj zhodnotenie situácie v regiónoch a spoločný postup s partnermi v roku
2016 boli témami rokovania Správnej rady
ASŠŠZS dňa 11. 2. 2016 v Súkromnej základnej škole pre deti so
všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave.
S ODBORMI PODPISUJEME DEKLARÁCIU POLITICKÝM STRANÁM
17. 2. 2016 sme podpísali Deklaráciu OZPŠaV a partnerských organizácií
pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne
vzdelávania a vedy v Slovenskej republike. Spoločne v nej žiadame všetky
politické strany kandidujúce vo voľbách do Národnej rady SR, aby verejne
prijali záväzok uskutočniť dlhodobú strategickú investíciu do školstva
v záujme úspešného spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho
rozvoja Slovenskej republiky.
VOLÍME SLOBODNÉ ŠKOLSKÉ
PROSTREDIE A SPRAVODLIVÉ
FINANCOVANIE
Pred blížiacimi sa voľbami do Národnej
rady SR, v rámci aktivít Kampane A DOSŤ!
Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!,
Saskia Repčíková spracovala dotazník
postojov politických strán k súkromným školám a školským zariadeniam
na Slovensku: „V programoch jednotlivých strán sme hľadali priestor na
naplnenie pedagogických slobôd, rešpekt k inováciám, akceptovanie

alternatívnych vzdelávacích programov, vytváranie podmienok pre
slobodné a demokratické fungovanie škôl.“
MAREC
NA PÔDE ODBOROV O POVOLEBNEJ SITUÁCII
Dohoda o spoločnej žiadosti o prijatie adresovanej novej Vláde SR
v súvislosti s presadzovaním požiadaviek Deklarácie do programového
vyhlásenia vlády SR bola výsledkom rokovania 21. 3. 2016 na pôde
odborov pod vedením predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka. Diskutovalo sa aj
o aktuálnej situácii, o ďalších spoločných krokoch v najbližšom období,
ako aj o formách a metódach presadenia požiadaviek Deklarácie. ASŠŠZS
bola aktívne prítomná na všetkých rokovaniach.
OCENENIE SV. GORAZDA AJ UČITEĽOM SÚKROMNÝCH ŠKÔL
Minister školstva Juraj Draxler pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil za
úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti stredoškolského vzdelávania najvyšším rezortným ocenením – Veľkou medailou
sv. Gorazda aj Ing. Annu Pavlusovú (Súkromná stredná odborná škola
hutnícka, Železiarne Podbrezová) a Dr. Beátu Matušákovú (Súkromná ZŠ
s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Žilina) za mimoriadne výsledky
dosiahnuté v pedagogickej a výchovnej práci v špeciálnom školstve.
Ďakovný list dostala PhDr. Viera Jakubove (Súkromné gymnázium
v Lučenci) za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a výchovnú činnosť
a príkladnú prácu so žiakmi a Mgr. Martin Polák (Súkromné gymnázium,
Bardejov) za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj atletiky.
APRÍL
DISKUTUJEME K PODKLADOM
PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA
Ako zástupcovia súkromných škôl
a školských zariadení sme 4. 4. 2016
rokovali o príprave podkladov do Programového vyhlásenia vlády pre
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rezort školstva na MŠVVaŠ SR. Na príprave takéhoto dokumentu sme sa
ako zástupcovia súkromných škôl zúčastnili vôbec prvýkrát, a tak ešte
pred jeho schválením Vládou SR sme mohli otvoriť kľúčové témy dôležité
pre neštátne školstvo.
STAVANIE MOSTOV - ODBORNÁ
KONFERENCIA A VALNÉ
ZHROMAŽDENIE ASSŠZS
Hľadanie novej kvality vzťahov medzi
súkromnými školami, verejnou správou
a ďalšími kľúčovými a partnermi, ktorí by
mali vytvoriť pevné mosty spolupráce pri
smerovaní vzdelávania pre budúcnosť
našich detí bolo hlavnou témou
konferencie súkromných škôl s názvom
Stavanie mostov v dňoch 14.-15. 4. 2016
v Trnave, na ktorú sme pozvali aj
zástupcov politického života. „Súkromné školy plnia vzdelávaciu úlohu
štátu, to znamená: plnia ju dobre, ich absolventi sa uplatňujú aj na trhu
práce aj vo vyššom stupni vzdelávania,“ zhodnotil miesto súkromných
škôl vo vzdelávaní nový minister školstva Peter Plavčan, a aj v kontexte
vládou prijatého programového vyhlásenia vlády zdôraznil, že na
Slovensku je historická príležitosť uskutočniť zmeny vo vzdelávaní za
účasti všetkých kľúčových aktérov.
PROTEST S VÝZVOU NA PREHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO
VYHLÁSENIA VLÁDY SR
Na základe rozhodnutia Správnej rady ASŠŠZS z 15. apríla 2016, sme sa
19. 4. 2016 pridali k protestnému zhromaždeniu OZPŠaV a partnerských
reprezentatívnych organizácií, ktoré spoločne od roku 2012 upozorňujú
na najväčšie nedostatky v školstve. Cieľom bolo vyjadrenie nespokojnosti
so stavom slovenského školstva a výzva na prehodnotenie
Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti financovania a výrazné
zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva

a vedy, vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy,
v zmysle Deklarácie zo dňa 17. 2. 2016.
MÁJ
CENA NADÁCIE ORANGE SÚKROMNEJ
AKADÉMII
Súkromná pedagogická a sociálna
akadémia zriadená Kultúrnym združením
občanov rómskej národnosti Košického
kraja, n. o., Košice, získala Mimoriadnu
cenu Nadácie Orange za rok 2015 v kategórii Vzdelávanie. Akadémia
mení myslenie a predsudky väčšej časti spoločnosti o rómskej
národnostnej menšine, ktorej škola poskytuje plnohodnotný vzdelávací
proces. Na cenu bola nominovaná za neutíchajúcu snahu vychovať novú
generáciu Rómov, ktorá sa bude plnohodnotne zúčastňovať na
spoločenskom, kultúrnom aj politickom dianí.
MINISTER PETER PLAVČAN V PODBREZOVEJ
Minister školstva Peter Plavčan ocenil prístup k duálnemu vzdelávaniu na
Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová (ŽP)
a Súkromnom gymnáziu ŽP, ktorých zriaďovateľom sú Železiarne
Podbrezová. „Všetky tieto inštitúcie, ktoré fungujú pri ŽP, sú vzorovým
príkladom, ako by mali podniky dnes fungovať. Som absolútne nadšený
materiálno-technickým vybavením študentov a úrovňou ich prípravy.
Cieľom reformy školstva, ktorú práve štartujeme, je, aby deti a učitelia
radi chodili do školy. V Podbrezovej je to už realita. Je to najlepší príklad
realizácie duálneho vzdelávania v praxi,“ reagoval minister.
PREZIDENT SO ŠTUDENTMI V ŽIARI NAD HRONOM
Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom je
príkladom, že systém duálneho vzdelávania a systém prípravy študentov
podľa požiadaviek zamestnávateľov vytvára predpoklady na to, aby sa
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nezamestnanosť držala na nízkej úrovni, skonštatoval prezident SR
Andrej Kiska počas návštevy školy 18. 5. 2016.
SO SIGNATÁRMI DEKLARÁCIE
K PLÁNU MINISTERSTVA
Prerokovanie plánu úloh a formulovanie
spoločných pripomienok boli výsledkom
stretnutia zástupcov OZPŠaV a partnerských organizácií v školstve dňa 18. 5.
2016. Zástupcovia sa dohodli na ďalšom stretnutí 25 .5. 2016 s cieľom
zhodnotiť priebeh a výsledky diskusie za okrúhlym stolom a dohodnúť sa
na ďalšom spoločnom postupe.
JÚN
S ODBORÁRMI OPÄŤ O POŽIADAVKÁCH DEKLARÁCIE
Komentovanie zapracovania požiadaviek Deklarácie do Programového
vyhlásenia vlády, výsledky doterajších snáh a diskusia o spoločnom
postupe boli predmetom rokovania na pôde odborov 2. 6. 2016, na
ktorom bola aj zástupkyňa ASŠŠZS. Účastníci sa zhodli, že ak na základe
rokovaní s vládou SR nedôjde k dohode, budú požiadavky Deklarácie
spoločne presadzovať aj nátlakovými akciami vrátane štrajku.
K MEDIALIZOVANÝM PRÍPADOM ALKOHOLU A NÁSILIA
V súvislosti s medializovanými prípadmi vrhajúcimi zlé meno na všetky
súkromné zariadenia pre deti sme 8. 6. 2016 v stanovisku upozornili na
legislatívne medzery v zriaďovaní a prevádzkovaní zariadení pre deti aj
bez dokladu zriaďovateľa o odbornosti a zdôraznili, že: „treba zmeniť
legislatívu zriaďovania opatrovateľských a vzdelávacích centier pre deti.
Na jednej strane zmäkčiť prehnané prevádzkové a priestorové predpisy,
ale na druhej strane sprísniť kritériá na zriaďovateľov a pracovníkov
zariadení pre deti; takéto zariadenia evidovať, ich zamestnancov
pravidelne kontrolovať a poskytovať im školenia, podporu a pomoc,“
a ponúkli „naše odborné skúsenosti a pomoc s nastavením pravidiel tak,

aby sa o deti mohol starať iba človek, ktorý im poskytne kvalitnú
starostlivosť.“
RIADITEĽ SÚKROMNEJ ŠKOLY PRIZNAL ZLYHANIE A ODSTÚPIL
Bitka mala byť dôsledkom veľmi nebezpečného konania žiaka voči
mladším spolužiačkam. Kvôli ochrane maloletého však škola bližšie
nešpecifikovala, o čo išlo. „Mali sme hneď volať políciu,“ potvrdil
v súčasnosti už bývalý riaditeľ. „Vyjadrujeme hlboké porozumenie
a podporu riaditeľovi Súkromnej základnej školy Dve ruky fantázie
z Banskej Bystrice. Oceňujeme jeho čestný a zásadový prístup k celej
udalosti. Veríme, že situácia v škole sa čoskoro upokojí a škola bude
pokračovať vo vynikajúcej práci s deťmi a výborných výsledkoch, ktoré
pod vedením svojho zakladateľa a riaditeľa 13 rokov dosahovala,“
konštatovala prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských
zariadení SR Saskia Repčíková v súvislosti s touto udalosťou.
TESTOVANIE 9-2016 POTVRDILO
KVALITU SÚKROMNÝCH ŠKÔL
„Sme hrdí na to, že kvalita súkromných
základných škôl sa opäť potvrdila. Je to
niečo ako koncoročné vysvedčenie pre nás
– učiteľov i zriaďovateľov týchto škôl. Súkromné školy sú lídrami
v hodnotení a svojimi výsledkami výrazne vylepšujú kvalitu vzdelávania
na Slovensku. Výrazne sa zlepšujú vo výučbe matematiky, v ktorej
s vysokým náskokom dominujú. Rovnako vynikajúce výsledky sme
dosiahli aj v externej časti maturitnej skúšky,“ povedala Saskia Repčíková,
prezidentka ASŠŠZS pri pohľade na výsledky Testovania 9-2016, ktoré
začiatkom júna zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní.
JÚL
SPOLUPRACUJEME NA PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY SR
Prezidentka ASŠŠZS aktívne spolupracovala na tvorbe Programového
vyhlásenia vlády SR v časti Vzdelávanie – Regionálne školstvo, do ktorého
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sa podarilo zapracovať niekoľko požiadaviek (podrobnejšie v ďalšej
časti).
AUGUST
PODPORILI SME VÝZVU ZUŠ ZA SPRAVODLIVÚ PODPORU
Po konzultáciách a Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU
a Združením katolíckych škôl Slovenska, sa aj ASŠŠZS pridala k výzve na
zmenu koeficientov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania
v jednotlivých odboroch ZUŠ. Požadujeme, aby sa zachovala spravodlivá
podpora štátu obom formám vyučovania vo výške približne 81 %
z celkových nákladov na vyučovanie žiaka, aby sa nenavyšoval sa celkový
počet prepočítaných žiakov, ani celková suma pridelených finančných
prostriedkov, aby sa negatívne nemotivovalo k umelému navyšovaniu
počtov žiakov v individuálnej forme vyučovania a nebola degradovaná
úroveň vzdelávania v skupinovej forme vyučovania.
SEPTEMBER
REBRÍČEK INEKO AJ SO SÚKROMNÝMI ŠKOLAMI
Upozornili sme, že Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
opäť zverejnil rebríček základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré
posudzoval podľa nepresných údajov (pri ostatnom zverejnení musel
uviesť opravu a ospravedlnenie školám, ktorým menil poradie na prvých
miestach). Napríklad, súkromné gymnázium, ktoré bolo na Slovensku ako
prvé vybavené notebookmi pre každého žiaka, má v položke IKT 0
počítačov a škola, z ktorej boli takmer všetci maturanti prijatí na
zahraničné vysoké školy, sa ocitla medzi školami s najnižšou uplatniteľnosťou absolventov. "Rebríček" má mnoho podobných nedostatkov,
a tak napriek tomu, že súkromné školy figurujú v rebríčku vysoko,
uvedené chyby ho robia nedôveryhodným.
OKTÓBER

VÝZVA NA ZMENU PARADIGMY VZDELÁVANIA
"V súkromných školách sa o zmenu paradigmy usilujeme už dlho. Preto
sa k programu staviame ako k šanci na to, ako pri čakaní na lepšie časy
nevystáť jamu. O zmenu sa musíme prinajmenšom pokúsiť. Aj keď je totiž
náčrt reformy na stole, zatiaľ je stále v školstve všetko hlboko po starom
a nevykazuje nijaké známky reštartu,“ napísala Saskia Repčíková na okraj
prác na tvorbe Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy pod
vedením rešpektovaných expertov na vzdelávanie (Vlado Burjan, Peter
Mederly, Zuzana Zimenová, Juraj Vantuch a Ivan Juráš, zriaďovateľ
súkromnej školy).
AKTÍVNE NA KONFERENCII ŠKOLY
S REŠPEKTOM
Prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková
zastupovala súkromné školy a školské
zariadenia
na
konferencii
Školy
s rešpektom. Konferenciu pripravila Koalícia pre deti Slovensko a Nadácie
pre deti Slovenska a Eurochild.
DISKUTUJEME K TÉZAM REFORMY ŠKOLSTVA
MŠVVaŠ SR zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy
a vzdelávania. K nim sa v rámci konzultačného procesu vyjadrila aj
ASŠŠZS sprostredkovaním pripomienok v diskusii za okrúhlym stolom na
MŠVVaŠ SR. Pripomienky: goo.gl/keOma2 Stretnutím tímu tvorcov téz
reformy so zástupcami stavovských organizácií z oblasti regionálneho
školstva sa odštartoval cyklus neverejných okrúhlych stolov k tézam
uvedeného dokumentu, na ktorom sa zúčastnila aj Saskia Repčíková.
VÝJAZDOVÉ ZASADNUTIA K REFORME
VO VZDELÁVANÍ
31. 10. 2016 sa uskutočnilo prvé
z novembrových výjazdových zasadnutí
Správnej rady ASŠŠZS. Diskutovali sme
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k legislatíve a reforme vo vzdelávaní na fotke s košickými a prešovskými
kolegami.
NOVEMBER
DISKUSIA O STAVE ŠKOLSTVA
Dňa 4. 11. 2016 sme na 6. stretnutí
Public Policy Book Clubu diskutovali
o knihe Amandy Ripley, ako aj o
stave a problémoch slovenského
školstva. Na osobných skúsenostiach sme ilustrovali, ako sa dá
kvalitne vzdelávať aj na Slovensku.
Saskia Repčíková prezentovala rozdiely vo výsledkoch súkromných škôl
v meraniach PISA 2015.
DECEMBER
V MERANIACH PISA OPÄŤ HORŠIE VÝSLEDKY
„Výsledky PISA sú čertovský darček,“ poznamenala 6. 12. 2016 Saskia
Repčíková na okraj zverejnených výsledkov v meraniach PISA, kde vo
všetkých sledovaných meraniach sa slovenskí žiaci od roku 2012 ešte
zhoršili, sú dlhodobo pod priemerom OECD. Zväčšila sa skupina žiakov,
ktorá nedosahuje ani prvú úroveň zo 6. Vplyv socio-ekonomickej situácie
na výkon detí je fatálny. Na margo testov sme uverejnili vysoko čítaný
a diskutovaný blog: goo.gl/Xqw7x4, kde sme prezentovali úspešnosť
súkromných škôl v PISA testovaní v oblasti prírodovednej gramotnosti.
VLÁDA SR SCHVÁLILA LIKVIDAČNÉ KOEFICIENTY PRE ZUŠ
Vláda SR 7. 12. 2016 schválila zmenu Nariadenia vlády SR č. 668/2004
Z.z., ktorou sa menia koeficienty individuálneho a skupinového
vyučovania v ZUŠ. Napriek intenzívnym rokovaniam, množstvu našich
podkladov, pripomienkovaniu s rozporovým konaním na MF SR táto
novela, likvidačná pre skupinovú formu vyučovania, bola schválená.

SÚKROMNÉ ŠKOLY
V ROKU 2015/2016 A 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 pokračoval kontinuálny nárast počtu
súkromných materských škôl (zo 127 na 137), mierny nárast súkromných
základných škôl (z 52 na 57) na Slovensku.
Počet SZUŠ oproti minulému roku
zaznamenal pokles (zo 153 na
149),
počet
súkromných
jazykových škôl ani súkromných
konzervatórií
sa
nezmenil
a gymnáziá zaznamenávajú mierny
pokles aj (v roku 2016/2017 z 38 na
37).
Stredné
odborné
školy
zaznamenali
mierny
pokles
v porovnaní len v rámci 5-ročného
sledovania. Mierny nárast zaznamenali aj špeciálne školy aj
z dlhodobého sledovania. Súkromných centier voľného času je 73, z toho väčšina pôsobí pri súkromných
ZŠ. Súkromných centier špeciálnopedagogického poradenstva je 68. Pri
sledovaní počtu žiakov sme zaznamenali kontinuálny nárast počtu žiakov
vo všetkých typoch súkromných škôl na Slovensku.

VÝSLEDKY SÚKROMNÝCH ŠKÔL V TESTOVANIACH
Žiaci súkromných škôl jednoznačne a dlhodobo dominujú vo všetkých
testovaniach v porovnaní s priemerom krajiny.
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NÁRODNÉ MERANIE TESTOVANIE 9-2016
„Sme hrdí na to, že kvalita súkromných základných škôl sa opäť potvrdila.
Je to niečo ako koncoročné vysvedčenie pre nás – učiteľov i zriaďovateľov
týchto škôl. Súkromné školy sú lídrami v hodnotení a svojimi výsledkami
výrazne vylepšujú kvalitu vzdelávania na Slovensku. Výrazne sa zlepšujú
vo výučbe matematiky, zatiaľ, čo výsledky štátnych škôl v matematike od
roku 2013 postupne klesajú,“ povedala Saskia Repčíková, prezidentka
Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pri pohľade
na výsledky Testovania 9-2016, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla 2016.
Do celoslovenského testovania
žiakov 9. ročníka základných škôl sa
zapojilo 1 444 základných škôl
a bolo v nich testovaných 38 356
žiakov v matematike, slovenskom
jazyku a literatúre a v maďarskom
jazyku a literatúre. V tejto vzorke
bolo aj 371 žiakov 30 súkromných
škôl. „Úlohy v testoch boli zamerané
na logické myslenie, porozumenie
textu,
overovanie
vedomostí
a zručností, aplikáciu poznatkov
v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie
aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami
súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy
začlenené do kontextu praktického života , úlohy obsahovali grafy
a tabuľky. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek.
Pre úspešné riešenie úloh bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením
prečítali východiskový text.“ (NÚCEM, 2016).
V matematike žiaci zo súkromných škôl so skóre 59,6% dosiahli
v priemere o takmer 7% lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer
(52,8%) a v slovenskom jazyku a literatúre bol rozdiel 3% medzi
výsledkami žiakov zo súkromných škôl (65,6%) a celoslovenským

priemerom (62,6). Z 29 súkromných škôl sa v slovenskom jazyku dostalo
pod celoslovenský priemer (62.6%) 7 škôl, čo predstavuje ¼ testovaných,
v matematike bola pod celoslovenským priemerom (52,8%) len
1 súkromná základná škola.
Pri porovnávaní výsledkov štátnych, cirkevných a súkromných škôl za
posledných 5 rokov, sa žiaci súkromných škôl významne zlepšili
v matematike, zatiaľ čo v slovenskom jazyku sú počas celých 5 rokov
v rámci priemeru všetkých porovnávaných škôl.
MATURITA 2015/2016
V školskom roku 2015/16 boli výsledky maturantov zo súkromných škôl
slabšie aj v porovnaní so školami iných zriaďovateľov, aj v porovnaní
s predchádzajúcim školským rokom. Núti nás to zamyslieť sa, prečo
oproti minuloročným výsledkom, a aj oproti výsledkom v Testovaní 9
došlo najmä v matematike k nižšej úrovni absolventov. Súkromné školy
dominovali tradične v maturite z cudzieho jazyka.
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PISA 2015
Dňa 6. decembra 2016 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa
štúdie OECD PISA 2015, ako aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii OECD PISA
2015. Na hlavnom meraní štúdie PISA 2015, ktoré sa na Slovensku
uskutočnilo 20.–30. apríla 2015, sa zúčastnilo 292 škôl.
TIMSS 2015
V školskom roku 2015/2016 sa na Slovensku uskutočnil už šiesty cyklus
testovania medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study – Trendy v medzinárodnej štúdii
matematiky a prírodných vied). Štúdia sa uskutočňuje pod záštitou IEA
(International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov
vzdelávania, ktorá organizuje rozsiahle komparatívne štúdie v oblasti
vzdelávania už od roku 1960.

Hlavné meranie štúdie TIMSS 2015 sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch
18. – 29. mája 2015, štúdiu koordinoval a realizoval Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do testovania sa zapojilo
198 základných škôl, 327 učiteľov, 5 773 žiakov a ich rodičov, z toho 2 804
dievčat a 2 969 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka.

V matematike dosiahli žiaci Slovenskej republiky (498 bodov) výsledok
štatisticky významne nižší, ako je priemer zúčastnených krajín EÚ
(527 bodov), ako aj krajín OECD (528 bodov). V prírodných vedách
dosiahli žiaci Slovenskej republiky (520 bodov) výsledok porovnateľný
s priemerom zúčastnených krajín EÚ (525 bodov), ale významne nižší ako
priemer krajín OECD (527 bodov).

2016
AKTIVITY ASOCIÁCIE
Trvalým cieľom ASŠŠZS zostáva budovanie a rozširovanie členskej
základne, ako aj zvyšovanie percentuálneho podielu súkromných škôl
v školskej sústave. V roku 2016 sa počet členov zvýšil o 2 súkromné školy
na 185 členov. Z celkového počtu súkromných škôl a školských zariadení
(1007) je to 18,52%.
V legislatívnej a advokačnej činnosti sme sa zamerali na úlohy,
vyplývajúce z návrhov podľa Plánu legislatívnych úloh Vlády SR na
obdobie 2016 – 2020. Uplatnili sme svoje požiadavky a návrhy v Tézach
Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy a v samotnom
návrhu Programu rozvoja vzdelávania a výchovy, predloženého
začiatkom roku 2017. Usilovali sme sa zvrátiť nepriaznivý vývoj v oblasti
financovania ZUŠ a ďalej bojujeme za to, aby sa MŠ, ZUŠ a CŠPP dostali
spod financovania obcí pod prenesené kompetencie štátu. Očakávame
zapojenie do koncepčného a legislatívneho procesu prípravy a prijatia
kľúčového nového Zákona o financovaní škôl a školských zariadení SR.
Ďalej sme sa zapájali do činnosti pracovných skupín, komisií a krajských
rád s cieľom chrániť záujmy súkromných škôl a školských zariadení SR.
V oblasti komunikačných aktivít sme pripravili a schválili plán
komunikácie, ktorý začíname realizovať. dôsledne zameriame na internú
komunikáciu, komunikáciu s členmi a prenos informácií z centra na
regióny, v záujme zlepšenia informovanosti členov o aktivitách a plánoch

19

20

asociácie. Podrobný plán komunikácie predstavila PR manažérka
Asociácie Stella Hanzelová. Pokračujeme v tradične dobrej spolupráci so
Združením katolíckych škôl Slovenska a aj školami ostatných cirkví
a rádov. Pokračovala spolupráca s Odborovým zväzom pracovníkov
školstva a vedy, Slovenskou komorou učiteľov AZUŠ – EMU a Asociáciou
Centier voľného času SR.
Na neformálnej úrovni prebieha komunikácia s ďalšími subjektami,
pôsobiacimi v školstve, s ktorými vstupujeme do partnerstiev pri
špecifických príležitostiach.

PRÍPRAVA PODKLADOV K TVORBE PROGRAMOVÉHO
VYHLÁSENIA VLÁDY SR V ČASTI VZDELÁVANIE
Prezidentka ASŠŠZS aktívne spolupracovala na tvorbe Programového
vyhlásenia vlády SR v časti Vzdelávanie – Regionálne školstvo.
Zo špecifických požiadaviek súkromných škôl a školských zariadení SR sa
do PVV 2016 – 2020 dostali:

• vo všetkých vzdelávacích programoch model, v ktorom bude
definovaný základný obsahový a výkonový štandard, a zároveň sa
podstatne zväčší priestor pre školy a pedagogických zamestnancov na
doplnenie učiva podľa individuálnych podmienok, predpokladov
a možností dieťaťa a žiaka. Tým sa umožní každému dieťaťu a žiakovi
zažiť radosť z úspechu pri zvládnutí základného učiva, a zároveň
naplní potenciál pre rozvíjanie jeho individuálnych predpokladov a na
osobnostný rast;

• akceptácia

dobrých výsledkov experimentálne overených
alternatívnych vzdelávacích programov, prepojenie vzdelávacích
programov s praxou a neustále inovovanie učebných zdrojov
a vypracovanie modelových vzdelávacích programov pre školy, ktoré
ich budú potrebovať;
• zadefinuje sa obsah právnej identity školy s jej ukotvením naprieč
legislatívou;

• posilni ́ sa decentralizácia školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov
škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele
vzdelávania;
• nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý bude riešiť
komplexne problematiku financovania škôl a školských zariadení
v oblasti prenesených kompetencii ́ a originálnych kompetencii ́
s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť, rozšíriť transparentnosť na všetky
poskytované finančné prostriedky, podporiť zvyšovanie kvality
vzdelávania a umožniť grantovú podporu inovatívnych projektov škô l
a pedagogických zamestnancov;
• zachovanie normatívneho spôsobu financovania škô l.
SÚHRNNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 – SEKCIA SÚKROMNÝCH
CENTIER ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len SCŠPP)
sú zriadené v súlade so zákonom č. 596/2003 pracujú v zmysle §130
a §131 Z.z. o výchove a vzdelávaní. V súlade s týmto zákonom je ich
prioritným
cieľom
poskytovať
odborné
služby
zdravotne
znevýhodneným a postihnutým deťom a deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). Zabezpečujú pomoc
pri procese školskej integrácie týchto detí v materských, základných
a stredných školách, poskytujú im pravidelný a systematický diagnostický
a terapeutický proces, aby si aj tieto deti mohli plniť povinnú školskú
dochádzku. Prioritné činnosti centier špeciálnopedagogického
poradenstva sú zamerané na komplexnú špeciálnopedagogickú,
psychologickú, ale aj liečebnopedagogickú a logopedickú diagnostiku,
komplexnú špeciálnopedagogickú rehabilitáciu, psychologickú terapiu,
skríning, depistáž, logopedickú a liečebnopedagogickú intervenciu,
poradenskú, konzultačnú činnosť a na činnosti spojené s procesom
začlenenia detí a žiakov so ŠVVP.
Cieľom činnosti a všetkých aktivít SCŠPP je minimalizovať dopad
zdravotného postihnutia a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb
detí a žiakov na ich fungovanie v rodinnom, školskom a sociálnom
prostredí, pomoc rodičom (zákonným zástupcom) a pedagógom týchto
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žiakov v procese ich integrácie/začlenenia v školách. Snahou všetkých
zamestnancov centra je prispieť v čo možno najvyššej miere
k minimalizovaniu negatívnych následkov v najbližšom i širšom
sociálnom prostredí týchto detí, k celkovej rehabilitácii ich postihnutia
tak, aby výsledkom bol harmonický rozvoj a rozvíjanie čo najširších
kompetencií detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
V školskom roku 2015/2016 bolo podľa UIPŠ evidovaných 139 štátnych
a 69 súkromných centier špeciálnopedagogického poradenstva.
Nakoľko financovanie súkromných centier špeciálnopedagogického
poradenstva má špecifické postavenie aj medzi školskými zariadeniami,
súčasný systém financovania nereflektuje potreby detí so ŠVVP tak, aby
boli uspokojené všetky ich potreby.
Špecifiká, pre ktoré sa SCŠPP líšia od ostatných školských zariadení:
1. Obce ani samosprávne kraje nemôžu zriaďovať podľa súčasnej
právnej úpravy centrá špeciálnopedagogického poradenstva; nie je
teda porovnateľný subjekt v obci pre financovanie našich centier.
2. Súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva sú medzerou
v zákone 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva vyžadujú
samostatnú právnu úpravu v rámci zákona 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, lebo sú špecifikom v oblasti školských zariadení.
V porovnaní so štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva
ide o úplne odlišný spôsob financovania (súkromné centrá sú
financované len na reálnu klientelu, v štátnych je 60 % podľa počtu
klientov + 40 % podľa výkonov). Z tohto dôvodu nie je možné
jednoznačne žiadať o zrovnoprávnenie financovania.

Najčastejšie problémy v roku 2016:
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• SCŠPP neboli v zákonom stanovenej dobe informované o rozpočte na
•
•
•
•

príslušný rok ani z obce, ani z VÚC.
Mnohé obce/VÚC neprijali VZN, kde by upravovali financovanie
SCŠPP.
Otváranie VZN počas kalendárneho roka s retroaktívnou platnosťou.
Podľa zákona č. 531/2010 Z.z. v prílohe 3a je súčasne platný koeficient
2.
Za tohto stavu musí jeden odborný zamestnanec centra zvládnuť
starostlivosť o 250 klientov. Jeden klient centra je v starostlivosti
viacerých zamestnancov (napr. pre potreby začlenenia sú potrebné
posudky špeciálneho pedagóga, psychológa, prípadne logopéda a iných
– fyzioterapeuta). Na udržanie existencie centra so 4 zamestnancami na
plný pracovný úväzok musí centrum pracovať s 1 000 klientmi ročne, čo
je extrémne náročné.

• Rozdiely vo výške poskytovaných dotácií od 40 € po 111 € ročne na
1 klienta.
• Neustále „usmerňovanie“ KŠÚ smerom k riaditeľom škôl, aby neboli
využívané služby v SCŠPP.
• Prijatie VZN niektorých VÚC v rozpore so zákonom č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov tak, že odmietajú financovanie
klientov nad 18 rokov.
• Vydávanie odmietavých stanovísk k zriadeniu SCŠPP (pre klientov nad
15 rokov napriek tomu, že v regióne nie je obdobné štátne zariadenie
a centrum už poskytuje starostlivosť deťom (napr. autistickým) do 15
rokov. V praxi to znamená, že služby sa poskytujú, ale zariadenie
nedostáva ani minimálnu finančnú dotáciu.
Napriek mnohým ťažkostiam si súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva našli svoje miesto v systéme zariadení
výchovného poradenstva a prevencie , sú vyhľadávané pre svoje pozitíva:

• Bezplatnosť poskytovaných služieb (členovia Asociácie neštátnych
zariadení špeciálnopedagogického poradenstva).

• Už vyššie spomínaná výhoda poskytovania služieb „pod jednou
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•
•

•

•

•
•

•

strechou“.
Vysoká odbornosť poskytovaných služieb.
Zameranie sa na čo najnižšiu vekovú kategóriu detí (raný vek)
s cieľom prevencie, ale aj odstránenia problémov pred nástupom do
školy, čím sa znižujú náklady štátu na integrované dieťa.
Fungujú ako zariadenia prvotného kontaktu pre rodiny s deťmi
v ranom veku (v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR
vytvorenie zoznamu centier poradenstva pod názvom „Integratívna
starostlivosť“).
Promptné resp. okamžité poskytnutie termínov na vyšetrenie, rýchle
vypracovanie odborných správ pre potreby školy, rodiny, či inej
inštitúcie.
Využívanie najnovších diagnostických testov a metód práce
(štandardizovaných).
Neustále vzdelávanie odborných zamestnancov centier, nakoľko
problematika zdravotného znevýhodnenia si to vyžaduje nielen ako
formálne kontinuálne vzdelávanie.
Poskytovanie vzdelávania pre rodičov aj školy, v súčasnosti aj
možnosť akreditovaného vzdelávania (SCŠPP Trstená).

Vzhľadom k aktívnej účasti v pracovnej skupine MŠVVaŠ SR Predbežné
pripomienky k predloženého podkladu „Audit štátnych a súkromných
poradenských zariadení v SR (vrátane elokovaných pracovísk)“ (ďalej len
audit) sme smerom k poradenským zariadeniam navrhli:
1. Vnímanie financovania školských zariadení s dôrazom na potreby
dieťaťa/žiaka/študenta so špeciálnymi potrebami, s dôrazom na
dodržanie zásady rovnosti zriaďovateľov. Je potrebné si uvedomiť, že
presunutie klientov zo súkromných centier do štátnych nebude
znamenať finančnú úľavu pre štát, iba sa potreba financovania
prenesie do inej časti balíka potrebného na financovanie
zabezpečenia potrieb detí so zdravotným znevýhodnením.
2. Dodržať a v praxi skutočne zabezpečiť právo rodiča na slobodný výber
školského zariadenia (nelimitovať súkromné zariadenia v poskytovaní

3.

4.

5.

6.

7.

služieb rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami a deťmi, ktoré
majú zdravotné znevýhodnenie).
Vychádzajúc z medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa si
súkromné centrá ŠPP a súkromné MŠ a ZŠ vyžadujú osobitnú právnu
ochranu, vzhľadom na nevyhnutnosť poskytovania tohto druhu
starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených bezplatne. Upozorňujeme, že tieto zariadenia vôbec nevytvárajú elitné skupiny detí/žiakov
/študentov (ako sa to teraz často prezentuje), ale v mnohých
prípadoch naopak, nahrádzajú absenciu tejto starostlivosti zo strany
štátu. Podľa miesta pôsobenia častokrát neštátne C ŠPP zabezpečujú
starostlivosť o deti a žiakov so zdravotným postihnutím
a znevýhodnením v oblastiach so zlou dopravnou dostupnosťou
(alebo z dôvodu špecializácie daného zariadenia na pomoc deťom so
zrakovým, rečovým postihnutím a podobne), približujú odborných
zamestnancov k deťom a ich rodičom a pedagógom, a nie naopak.
Zabezpečiť možnosť personálneho a materiálneho zlepšenia aj pre
súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva (dodaním
vhodných testovacích nástrojov, zapojením sa jednotlivých centier do
národných projektov, alebo možnosťou poskytovania akreditovaného vzdelávania).
Pod gesciou ŠPÚ v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave
(Katedra špeciálnej pedagogiky, v spolupráci s katedrou logopédie)
zabezpečiť odborné vzdelávanie, supervíznu činnosť, ako aj materiálnu, personálnu analýzu skutočného stavu počtov detí so zdravotným
znevýhodnením na Slovensku, resp. rozdeliť audit samostatne pre
CPPPaP - VÚDPaP a štátne aj neštátne centrá ŠPP - ŠPÚ, ktorého
výsledkom by malo byť skvalitnenie podmienok práce s deťmi so
zdravotným znevýhodnením.
Zabezpečiť zodpovedajúce postavenie centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré za 20 rokov svojej existencie
presvedčili, že dokážu poskytovať vysoko odborné komplexné služby
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
Odvolávajúc sa na kompetenčné vymedzenie práce pri obidvoch
typoch centier výchovného poradenstva a prevencie podporovať
zameranie centier ŠPP na prácu s čo najnižšou vekovou kategóriou
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(raný a predškolský vek) a utvoriť pre to aj podmienky v snahe čo
možno najviac eliminovať špeciálne potreby tejto skupiny detí do
budúcnosti s cieľom ich čo najširšej sociálnej inklúzie, ktorého
výsledkom budú ušetrené finančné prostriedky potrebné na
zabezpečenie procesu inklúzie v základných a stredných školách.
8. Pri metodickom vedení a analýzach zabezpečiť prítomnosť
odborníkov zo strany pedagogických pracovníkov ako rovnocenných
kolegov s dlhodobými skúsenosťami, ktorí nepotrebujú „jednotnú
metodiku vedenia“, ale naopak, budú otvorení najmodernejším
prístupom, ktorými zlepšia možnosti nezávislej existencie skupín
detí/žiakov/študentov.
9. Odmietame unifikáciu všetkých a všetkého ako prežitok z nedávnych
čias. Naopak, očakávame podporu a aktívny prístup zo strany MŠVVaŠ
SR (zabezpečenie vzdelávania) k aplikácii inovatívnych diagnostických
a účinných terapeutických metód, ktoré sú už overené v zahraničí
(intervencie založené na vedeckých dôkazoch, podložené štúdiami
a pod.). Už teraz mnohé z C ŠPP úzko spolupracujú s vysokými školami
(najmä PdF UK v Bratislave) a prenášajú aktuálne vedecké poznatky
do praxe. Viaceré z nich sú práve súkromné C ŠPP.
10. Chápeme potrebu rezortného informačného systému – RIS
z ekonomického hľadiska, no upozorňujeme, že klient CŠPP má často
kombinované postihnutie (zrakové, telesné, mentálne, sluchové
apod.), a preto potrebuje starostlivosť odborníkov z viacerých centier
ŠPP, preto môže figurovať ako klient vo viacerých z nich. Pri zbere
štatistických údajov je potrebné tento fakt zohľadniť.
Upozorňujeme tiež, že u dieťaťa, ktoré figuruje ako klient CŠPP, zároveň
zverejňujeme skutočnosť, že dieťa má zdravotné postihnutie, či
znevýhodnenie (keďže zo zákona, len také dieťa môže byť našim
klientom). Mnohí rodičia vyslovene odmietajú takéto zverejnenie
a vyžadujú z našej strany absolútnu mlčanlivosť. Je preto na zváženie, či
vôbec zahrnúť klientelu CŠPP do databázy RIS.
11. Vítame ochotu zabezpečiť diagnostické techniky pre všetky
poradenské zariadenia, a to aj v elektronickej podobe. Upozorňujeme
však na stratu individualizácie a kvalitatívnej analýzy pri administrácii

PC formou. Pri vyhodnotení obrazu klienta je totiž kvalitatívne
posudzovanie aktuálnej úrovne ekvivalentné kvantitatívnemu
posudzovaniu a vyžaduje naozaj vysokú erudovanosť odborného
zamestnanca. Elektronickú podobu zabezpečenia testov považujeme
len za doplnkovú.
12. V audite úplne absentuje zmienka o kompenzačných pomôckach
a komplexnej rehabilitácii klientov CŠPP. Tie sú nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o našich klientov. Navrhujeme preto doplnenie
o túto dôležitú skutočnosť, a to v analýze, ale aj v potrebe vybavenosti
CŠPP týmito pomôckami, a teda pri financovaní C ŠPP.
13. Potrebné je doplniť štatistické výkazy (napr. ŠKOL 5-01) o profesiu
logopéda, vrátane jeho činností. Je totiž veľmi často súčasťou
odbornej starostlivosti v CŠPP, no v štatistike i v analýze sa na túto
dôležitú profesiu úplne zabúda.
14. Súčasné štatistiky (napr. výkaz ŠKOL 5-01, z ktorého čerpali ako
z jediného údaja (!) aj autori auditu), treba nevyhnutne doplniť o údaj
za klientov (odporúčame radšej termín deti, termín „klient“ nie je
v súlade s aktuálne platnou legislatívou – napr. z. č. 245/2008 Z. z.
a ďalšie, nevystihuje dobre cieľovú skupinu špeciálnopedagogického
poradenstva), ktorým v závere diagnostických vyšetrení neboli
potvrdené ŠVVP, a ani zdravotné postihnutie. Z výkazu v jeho
súčasnej podobe vyplýva, akoby sa počty detí, ktorým sa poskytujú
služby, prudko zvyšovali, pritom môže ísť sčasti o deti, o ktorých sa
len uvažovalo ako o zdravotne postihnutých, ale diagnóza sa im
nepotvrdila.
15. Rozhodne nemožno súhlasiť s názorom autorov auditu, aby sa
používal aj v špeciálnopedagogickom poradenstve rovnaký program
ako v C PPPaP. Odporúčame vytvoriť vlastný program, mnohé C ŠPP
a S CŠPP majú už teraz veľmi dobré vlastné programy evidencie
činností, ktorými sa možno inšpirovať.
V našom prípade nechceme meniť kompetencie, ale navrhujeme, aby sa
do novopripravovaného programu rozvoja vzdelávania premietli
a v reálnom živote aj uplatnili nasledovné zásady:
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1. Aby všetky financie určené štátom na výchovu a vzdelávanie končili
u konečného prijímateľa tejto služby.
2. Vnímanie financovania školských zariadení s dôrazom na potreby
dieťaťa/žiaka/študenta so špeciálnymi potrebami, s dôrazom na
dodržanie zásady rovnosti zriaďovateľov.
3. Dodržať a v praxi skutočne zabezpečiť právo rodiča na slobodný výber
školského zariadenia (nelimitovať súkromné zariadenia v poskytovaní
služieb rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, ak v regióne
neexistuje možnosť využitia štátneho zariadenia, napr. pre deti so
sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú zároveň zdravotné
znevýhodnenie).
4. Vychádzajúc z medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa si
súkromné centrá ŠPP a súkromné materské a základné školy vyžadujú
osobitnú právnu ochranu, vzhľadom na nevyhnutnosť poskytovania
tohto druhu starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených bezplatne.
Tieto zariadenia nevytvárajú elitné skupiny detí/žiakov/študentov,
ale v mnohých prípadoch dokonca nahrádzajú absenciu tejto
starostlivosti zo strany štátu.
5. Žiadame zvýšenie koeficientu v hodnote 2,0 na hodnotu 4,0, lebo zo
všetkých neštátnych zariadení bol súkromným centrám ŠPP pridelený
najnižší koeficient. Súčasná suma 100€/dieťa/rok pokrýva iba časť
vstupnej diagnostiky, a nie následnú komplexnú – v mnohých
prípadoch dlhodobú – starostlivosť, ktorej dĺžka závisí od druhu
a závažnosti postihnutia.
6. V zmysle programového vyhlásenia vlády „zabezpečiť nástroje na
skvalitnenie činnosti školských zariadení výchovného poradenstva
a prevencie, posilnenie ich personálnych kapacít“ zabezpečiť túto
možnosť aj pre súkromné centrá špeciálnopedagogického
poradenstva (dodaním vhodných testovacích nástrojov, zapojením sa
jednotlivých centier do národného projektu alebo možnosťou
poskytovania akreditovaného vzdelávania).
7. Zmeniť názov pre súkromné centrá výchovného poradenstva
a prevencie, kde nie je zriaďovateľom právnická osoba zo „súkromné“
na „neštátne“.

ZOZNAM ČLENOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Súkromná základná škola,
Banská Bystrica
Súkromné centrum voľného
času, Banská Bystrica
Súkromná základná umelecká
škola, Banská Bystrica
Súkromné centrum voľného
času, Banská Bystrica
Súkromná základná škola,
Ružová 14, Banská Bystrica
Súkromná materská škola
Nezábudka a o.z. Kruh,
Banská Štiavnica
Súkromná základná umelecká
škola, Bardejov
Súkromná základná umelecká
škola, Bratislava
Súkromné gymnázium,
Bratislava
Súkromná stredná škola,
Bratislava
Súkromná základná škola
FELIX, Bratislava
Súkromná ZŠ s MŠ
Heyrovského 2, Bratislava
Súkromná obchodná
akadémia AMOS, Bratislava
GALILEO SCHOOL s.r.o.,
Bratislava
Súkromná stredná umelecká
škola dizajnu, Bratislava
Súkromná materská škola,
Bratislava

17. Súkromná základná umelecká
škola, Bratislava
18. Súkromná základná umelecká
škola, Bratislava
19. Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov
a deti s autizmom, Bratislava
20. Združenie rodičov Spoločnej
nemecko-slovenskej školy
v Bratislave, Bratislava
21. CENTRUM NADANIA n.o.,
Bratislava
22. Súkromná základná umelecká
škola, Bratislava
23. Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia,
Bratislava
24. Školské stravovacie
zariadenie, Bratislava
25. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Bratislava
26. Súkromná základná škola
waldorfská, Bratislava
27. Ad patrem, Bratislava
28. Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica,
Bratislava
29. Súkromná stredná odborná
škola GASMO, Bratislava
30. Súkromná základná umelecká
škola, Bratislava
31. 1.Súkromné gymnázium
v Bratislave, Bratislava 1
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32. Súkromná stredná odborná
škola HOST, Bratislava
33. Súkromné centrum voľného
času, Bytča
34. OZ-Vzdelávanie, Bytča
35. Súkromná materská škola
Čachtice n.o., Čachtice
36. Súkromná základná umelecká
škola Rosnička, Červený
Kláštor
37. Súkromné centrum voľného
času, Detva
38. Súkromná základná umelecká
škola Simona Riňáková,
Detva
39. Súkromná základná umelecká
škola, Chlebnice, Dlhá nad
Oravou
40. Súkromná SOŠ - Magánszakközépiskola,
Dunajská Streda
41. Súkromné bilingválne
gymnázium, Galanta
42. Súkromná základná škola,
Giraltovce
43. Súkromná stredná odborná
škola, Giraltovce
44. Súkromná základná umelecká
škola Volcano, Handlová
45. Súkromná základná umelecká
škola v Hliníku, Hliník nad
Hronom
46. Súkromná stredná umelecká
škola, Hodruša - Hámre

47. Súkromná ZUŠ, Hubošovce,
p. Uzovce
48. Súkromná materská škola,
Humenné
49. Súkromná základná umelecká
škola Múza, Humenné
50. Súkromná materská škola,
Humenné
51. Súkromné centrum voľného
času Ptičie, Chlmec
52. Súkromná stredná odborná
škola, Kežmarok
53. Súkromná materská škola pri
DDS s.r.o., Kežmarok
54. Súkromná základná umelecká
škola, Kláštor pod Znievom
55. Súkromná základná škola,
Košice
56. Súkromné centrum voľného
času, Košice
57. SGCR s.r.o., Košice
58. Súkromné tanečné
konzervatórium, Košice
59. Súkromná základná umelecká
škola, Košice
60. Súkromná základná umelecká
škola, Košice
61. Súkromná stredná odborná
škola PAMIKO, Košice
62. Súkromná stredná odborná
škola ekonomická Tercium,
Košice
63. súkromná stredná umelecká
škola filmová, Košice

64. Súkromná stredná odborná
škola, Košice
65. Súkromné hudobné a
dramatické konzervatórium,
Košice
66. Súkromná pedagogická a
sociálna akadémia, Košice
67. Súkromná základná škola,
Košice
68. Súkromná základná umelecká
škola, Košice
69. Súkromná spojená škola,
Košice
70. Súkromná materská škola,
Košice
71. Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva, Kremnica
72. Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva, Levice
73. PaedDr. Gelányiová, Levice
74. Súkromná základná umelecká
škola, Lietavská Lúčka
75. Súkromná základná umelecká
škola, Liptovský Hrádok
76. Súkromné tanečné
konzervatórium, Liptovský
Hrádok
77. Súkromná materská škola
Stonožka, Liptovský Mikuláš
78. Súkromná základná umelecká
škola v Margecanoch,
Margecany
79. Súkromná základná umelecká
škola, Martin

80. Súkromná spojená škola,
Martin
81. Súkromná základná umelecká
škola, Martin
82. Súkromná základná umelecká
škola, Martin
83. Súkromná materská škola,
Martin
84. Súkromné centrum voľného
času KLM centrum, Martin
85. Súkromná základná škola
BellAmos, Martin
86. Súkromná základná umelecká
škola, Michalovce
87. Súkromná základná umelecká
škola, Michalovce
88. Súkromná základná umelecká
škola Kataríny Pappovej,
Mužia
89. Súkromná základná umelecká
škola, Námestovo
90. Súkromná základná umelecká
škola, Námestovo
91. Súkromná stredná odborná
škola, Námestovo
92. Súkromná základná umelecká
škola, Nitra
93. Súkromné konzervatórium,
Nitra
94. Súkromná stredná odborná
škola ANIMUS, Nitra
95. E-KU Inštitút jazykovej a
interkultúrnej komunikácie
s.r.o., Nitra
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96. Súkromná stredná umelecká
škola dizajnu, Nitra
97. Súkromné školské stredisko
záujmovej činnosti, Nižná
98. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Nová Dubnica
99. Súkromná základná škola,
Kramar, Nová Dubnica
100. Súkromná základná umelecká
škola Evy Pacovskej, Nové
Sady
101. Súkromná spojená škola,
Nové Zámky
102. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Nové Zámky
103. Súkromná základná umelecká
škola, Novosad
104. Súkromná stredná odborná
škola obchodu a služieb,
Očová
105. Súkromná základná umelecká
škola Diamonds, Opatovce
nad Nitrou
106. Súkromná stredná odborná
škola hutnícka Železiarne
Podbrezová, Podbrezová
107. Slniečko n.o., Poprad
108. Asociácia učiteľov, rodičov
a priateľov 1. súkromnej
materskej školy Stella,
Poprad
109. Súkromné gymnázium,
Poprad

110. Súkromná stredná odborná
škola, Poprad
111. Súkromná obchodná
akadémia, Považská Bystrica
112. Súkromné gymnázium,
Považská Bystrica
113. Súkromná hotelová
akadémia, Považská Bystrica
114. Súkromná základná umelecká
škola, Považská Bystrica
115. Súkromná základná umelecká
škola, Prakovce
116. Súkromné centrum voľného
času LAURA, Prešov
117. Súkromná základná umelecká
škola, Prešov
118. Súkromná obchodná
akadémia, Prešov
119. Súkromná stredná odborná
škola, Prešov
120. Súkromná materská škola
ELBA, Prešov
121. Súkromná spojená škola
European Englisch School,
Prešov
122. Súkromná materská škola
Tobiáš, Prešov
123. Súkromné centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva a prevencie,
Prievidza
124. Súkromná základná umelecká
škola Xoana štúdio, Prievidza
125. Súkromná spojená škola,
Prievidza

126. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Raslavice
127. Súkromná ZUŠ ľudového
tanca a hudby, Ružomberok
128. Súkromná základná umelecká
škola, Ružomberok
129. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Sečovce
130. Súkromná materská škola,
Senec
131. Súkromná základná škola,
Senec
132. Súkromná základná umelecká
škola Renáty Madarázsovej,
Senec
133. Súkromná základná umelecká
škola ATELIÉR, Senec
134. Súkromná základná škola,
Skalica
135. Súkromná stredná odborná
škola HUM.VIA, Skalica
136. Materská škola a detské jasle
Slniečko n.o., Skalica
137. Súkromná SOŠ - Magán
Szakkozépiskola,
Sládkovičovo
138. Súkromné centrum voľného
času, Slovenská Ves
139. Súkromná základná umelecká
škola, Snina
140. Súkromná materská škola,
Snina

141. Súkromná základná umelecká
škola, Stará Ľubovňa
142. Súkromná hotelová
akadémia, Stará Turá
143. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Stráne pod
Tatrami
144. Súkromná základná umelecká
škola, Stropkov
145. Súkromná základná umelecká
škola Škola Fantázia, Svit
146. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Svodín
147. Súkromná stredná odborná
škola SVJM, Svodín
148. Súkromné centrum voľného
času, Štiavnik
149. Súkromná spojená škola,
Štúrovo
150. Súkromné konzervatórium
Dezidera Kardoša, Topoľčany
151. Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva, Topoľčany
152. Súkromná špeciálna
materská škola v
Topoľčanoch, Topoľčany
153. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva v Topoľčanoch,
Topoľčany
154. Súkromná stredná odborná
škola, Topoľčany
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155. Súkromná základná umelecká
škola, Trenčianska Teplá
156. Súkromná základná umelecká
škola, Trenčín
157. Súkromné gymnázium
FUTURUM, Trenčín
158. Súkromná základná umelecká
škola, Trenčín
159. Súkromná materská škola,
Trenčín
160. Sport School, s.r.o., Trenčín
161. Súkromná stredná odborná
škola Gos-Sk, Trnava
162. Súkromná základná umelecká
škola, Trnava
163. Súkromná základná škola
BESST, Trnava
164. SMILE, n.o., Trnava
165. Súkromná materská škola
Meduška n.o., Trnava Modranka
166. Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva, Trstená
167. Súkromné centrum voľného
času SCVČ, Valaliky
168. Súkromná ZUŠ Ars Akademy,
Veľké Uherce
169. Súkromná základná umelecká
škola, Vranov nad Topľou
170. Materská škola DOMČEK
n.o., Zvolen

171. Súkromná umelecká škola
Quo Vadis, Zvolen
172. Súkromné konzervatórium,
Zvolen
173. Súkromná stredná umelecká
škola, Zvolen
174. Súkromná stredná odborná
škola podnikania, Zvolen
175. HEURÉKA SLOVAKIA o.z.,
Zvolen
176. Materská škôlka Hviezdička
n.o., Zvolen
177. Súkromná základná škola
žiakov s autizmom, Zvolen
178. Súkromná stredná odborná
škola technická, Žiar nad
Hronom
179. Rodičovské združenie pri
SOA, Žiar nad Hronom
180. Súkromné centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva, Žilina
181. Súkromná základná škola,
Žilina
182. Súkromná základná umelecká
škola, Žilina
183. Súkromná SOŠ
spoločenského stravovania,
Žilina
184. Súkromná základná škola s
materskou školou pre žiakov
a deti s autizmom, ŽilinaBánová

ĽUDIA V ASOCIÁCII
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SPRÁVNA RADA ASŠŠZS
Bratislavský samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj:

PhDr. Saskia Repčíková,
prezidentka ASŠŠZS

Juraj Droppa

saskia.repcikova@sukromneskoly.sk

RNDr. Mária Smreková

Róbert Tatár, viceprezident
ASŠŠZS pre školské zariadenia

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

robert.tatar@sukromneskoly.sk

Trnavský samosprávny kraj:

Žilinský samosprávny kraj:

František Štefanec

Eva Ohraďanová

frantisek.stefanec@sukromneskoly.sk

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Iveta Pavlíková

Ján Halač

iveta.pavlikova@sukromneskoly.sk

jan.halac@sukromneskoly.sk

Nitriansky samosprávny kraj:

Košický samosprávny kraj:

Ing. Ondrej Mokoš

Mgr. Ľubica Petríková,
viceprezidentka ASŠŠZS pre školy

ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Adam Fúlop
fulop@sukromneskoly.sk

juraj.droppa@sukromneskoly.sk

lubica.petrikova@sukromneskoly.sk

Ing. Pavol Barňák
pavel.barnak@sukromneskoly.sk

Trenčiansky samosprávny kraj:
Dagmar Ondrášiková
dagmar.ondrasikova@sukromneskoly.
sk

Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Juraj Kredátus
juraj.kredatus@sukromneskoly.sk

Tibor Úkropec

Ing. Emil Blicha, člen SR ASŠŠZS

tibor.ukropec@sukromneskoly.sk

emil.blicha@sukromneskoly.sk
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ODBORNÉ SEKCIE A VED ÚCI
katarina.sninska@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných
materských škôl
Beata Nemcová
beata.nemcova@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných
základných škôl:
Juraj Droppa
juraj.droppa@sukromneskoly.sk
Odborná sekcia súkromných
stredných škôl:
Ing. Helena Chudá
helena.chuda@sukromneskoly.sk
Odborná sekcia súkromných
konzervatórií

Odborná sekcia súkromných
základných umeleckých škôl
Mgr.art. Eva Ohraďanová
eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia mimoškolských
aktivít a vzdelávania
Ing. Pavol Barňák
pavol.barnak@sukromneskoly.sk
Odborná sekcia psychologického
a špeciálnopedagogického
poradenstva
PhDr. Miroslava Zubová
miroslava.zubova@sukromneskoly.sk

Katarína Sninská

ZÁSTUPCOVIA SÚKROMNÝCH ŠKÔL V KRAJSKÝCH RADÁCH
PRE ODBORNÉ VZDELÁVA NIE A PRÍPRAVU
Ľubica Petríková, KROVP KSK
petrikova@sgcr.sk

Helena Chudá KROVP TSK
elena.chuda@centrum.sk

František Novotný KROVP PSK
skola@skolamladost.sk

Viera Nebylová KR OVP TTSK
nebyla@stkdn.sk

Naďa Závodská KROVP ZSK
ssag@ssag.sk

Bohuš Bača KROVP BSK
ssus@ssus.sk

Anna Pavlusová KROVP BBSK
pavlusova@ssosh.sk

Ondrej Mokoš, KROVP NSK
ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Hospodárka ASŠŠZS: Mária Šoltys – Záthurecká
37
Revízorka: Stela Kačalová, SMŠ ELBA, Prešov

ZMENY V ASŠŠZS PERSONÁLNOM O BSADENÍ 2016- 2017
V roku 2017 uplynú mandáty týmto členom SR:

•
•
•
•
•
•
•
•

PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, BASK
Ing. Ondrej Mokoš, NRSK
Tibor Úkropec, TNSK
Róbert Tatár, viceprezident ASŠŠZS pre školské zariadenia, BBSK
Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, KKSK
Ing. Pavol Barňák, KKSK
Ján Halač, ZASK
Ing. Emil Blicha, člen SR ASŠŠZS, PPSK

Pán Adam Fulop sa dňa 31. 3. 2017 vzdal členstva v SR ASŠŠZS, pretože
prijal pracovnú ponuku mimo vzdelávania.
Zástupkyne súkromných škôl v KROVP v ZASK a v BBSK, Anna Paulusová
a Naďa Závodská ukončili svoju činnosť v KR vzhľadom na odchod do
dôchodku a osobné dôvody.
Hospodárka ASŠŠZS Mária Šoltýs Záthurecká ukončila svoju činnosť
k 30. 6. 2016 vzhľadom na odchod do dôchodku. Zástupkyňou KROVP
v BBSK sa stala pani Jana Michalíková. V KROVP ZASK je zástupkyňou
súkromných škôl pani Eva Ohraďanová.
V roku 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych orgánov organizácie.
Vedením účtovníctva bola zmluvne poverená spoločnosť Servis MVO,
Heydukova 14, 81108 Bratislava, IČO: 308 153 12. www.sluzbymvo.sk
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ V ROKU 2016
ASŠŠZS hospodárila v zmysle stanov a na základe schváleného rozpočtu
na rok 2016. Základnými zdrojmi príjmu boli členské príspevky členov
asociácie a účastnícke poplatky účastníkov konferencie súkromných škôl
a školských zariadení v Trnave.
ROZPIS PRÍJMOV SPOLU
Príjmy z členských príspevkov
Účastnícke poplatky účastníkov konferencie
Spolu príjem:

18 600,00 €
4 051,00 €
22 651,00 €

VÝDAVKY
Organizácia nezamestnávala v roku 2016 nijakého zamestnanca, preto
nemala nijaké náklady na mzdy a ostatné osobné náklady.
Spotreba materiálu (spotrebované nákupy - tonery, kancelárske potreby
a papier, obálky)
637,37 €
Cestovné

107,98 €

Služby
Stravné konferencia + večerné posedenie

3 730,13 €

Ostatné služby (prenájom techniky, ozvučenie, záznam, workshopy,
prednášajúci, účinkujúci (večerný program))
7187,05 €
Ostatné služby
Telekomunikačné poplatky (mobilné služby, internet, poštovné, úložisko
Google)
1 794,60 €
Účtovníctvo

1 956,79 €

Poradenské a konzultačné služby (prezidentka, PR manažér) 4 460,00 €
Dane a poplatky
Bankové poplatky, ostatné poplatky

1,66 €
466,12 €

Poplatky iným organizáciám (Nexteria Hub, nové sídlo Štúrova 3)
1050,00 €
Spolu výdavky:

21 391,70€

REVÍZIA HOSPODÁRENIA
Revízna kontrola sa uskutočnila 31. 3. 2017. Prítomní:

• Stela Kačalová, predsedníčka revíznej komisie
• Ing. Emil Blicha, člen SR ASŠŠZS
Revízia bola zameraná na kontrolu týchto dokladov:

•
•
•
•

denník peňažných príjmov a výdavkov,
príjmové a výdavkové pokladničné doklady za rok 2016,
výpisy z účtu v banke,
plán príjmov a výdavkov na rok 2016.

Predsedníčka revíznej komisie uviedla v správe, že Účtovná evidencia je
vedená na predpísaných dokladoch, jednotlivé operácie sú účtované
metodicky správne. Doklady sú riadne chronologicky uložené. Pri
vykonaných kontrolách bolo zistené, že hospodárenie a čerpanie
finančných prostriedkov bolo v súlade so Stanovami ASŠŠZS. Všetky údaje
týkajúce sa príjmov a výdavkov pokladne a bankového účtu sú účtovne
podložené, jednotlivé položky v peňažnom denníku sú zaúčtované
v časovom slede. Zostatok finančných prostriedkov v pokladni a na
bankovom účte sa zhodoval so zápisom v peňažnom denníku.
ZÁVER
Pri revíznej kontrole dokladov hospodárenia ASŠŠZS neboli zistené žiadne
nedostatky vo vedení peňažného denníka a boli dodržané podmienky
o čerpaní finančných prostriedkov fondu ASŠŠZS. ASŠŠZS podala
v riadnom termíne daň ové priznanie za rok 2016. K DP bola predložená
účtovná uzávierka.
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
Správna rada ASŠŠZS (SR) na svojom rokovaní dňa 13. 4. 2017 navrhla
Valnému zhromaždeniu na schválenie ponechať výšku členského
príspevku na rok 2017 vo výške 150 €. Navrhla aj ďalší typ členstva -
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asociované členstvo za znížený poplatok 50 €. Výhody riadneho
a asociovaného členstva budú špecifikované a členstvo sa bude riadiť
princípom právnej subjektivity, teda “jedno IČO - jeden poplatok”.
Správna rada ASŠŠZS na svojom rokovaní 13. 4. 2017 tiež navrhla, aby
mali členovia SR možnosť čerpať náhrady preukázaných výdavkov
súvisiacich s činnosťou člena SR do výšky členského príspevku. Ostatné,
najmä cestovné výdavky, súvisiace s rokovaniami v prospech členov
ASŠŠZS bude schvaľovať Správna rada ASŠŠZS.

ADRESA A SÍDLO
ASOCIÁCIA SÚKROMNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
SLOVENSKA
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 903 63 00 97

