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ÚVODOM
Milí priatelia, rok
2020 bol pre naše
školstvo najväčšou
výzvou v
povojnovej histórii.
Rovnako pre nás
zriaďovateľov,

riaditeľov, pedagógov a spolu s nami aj
pre rodičov, študentov, žiakov a deti.

Zatváranie škôl a školských zariadení,
obavy o zdravie, vzdelávanie na diaľku,
vznikajúca �nančná neistota, chýbajúce
usmernenia a nejasné vyhliadky návratu
do škôl, sú len fragmenty toho, čomu
sme museli čeliť. Okrem toho aj
zrušenie školských testovaní, maturít,
koncoročných výletov, záverečných
koncertov a pod. Zdalo by sa, že rok
2020 len bral, no v skutočnosti nás aj
obohatil. Získali sme možnosť dôkladne
spoznať samých seba, objaviť dovtedy
nepoznané dimenzie online priestoru,
ale aj skutočnú hodnotu osobného
kontaktu.

Pocítili sme reálny vstup technológií do
našich životov. V ňom sme sa na chvíľu
stali žiakmi našich detí a naučili sme sa
im dôverovať.

Ako zriaďovatelia, či riaditelia, sme však
pocítili väčšiu dôveru ministerstva pri
poskytnutí autonómnosti v rozhodovaní
a realizovaní krokov, o ktorých sa
dovtedy len diskutovalo.

Súkromné školy v tomto náročnom roku
obstáli na výbornú. Rokmi overené
inovácie, vlastné modely dištančného
vzdelávania, technická vybavenosť a
otvorená komunikácia so žiakmi a
rodičmi boli pre nás východiskom
zvládnutia tohto náročného obdobia.
Rovnako aj nám vlastná pružnosť v
rozhodovaní a prax postavená na
hľadaní nových ciest a riešení.

Výzvy roku 2020 otvorili odborné
diskusie, ktorých súčasťou bola aj naša
asociácia. Poučení a posilnení novými
skúsenosťami máme šancu výrazne
zmeniť celý školský systém. Jeho kvalitu
môžeme vybudovať len vďaka silným
osobnostiam, ktorých máme dostatok.
Urobme všetko pre to, aby sa kvalitné
vzdelávanie našich detí stalo aj trvalou
zmenou a aby sme s odstupom času
mohli hrdo konštatovať, že sme boli pri
tom, keď sa rok 2020 stal prelomovým
rokom pozitívnej zmeny pre celé
školstvo. 

Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZS
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme našim partnerom a
spolupracovníkom

ĎAKUJEME 
donorom a partnerom,
spolupracovníkom a
dobrovoľníkom, 
ako aj všetkým priaznivcom, 
ktorí v roku 2020 �nančne,
materiálne alebo bezplatnými
službami podporili naše aktivity
v prospech rozvoja súkromných
škôl a školských zariadení na
Slovensku.

boli všetci naši členovia, ktorí �nančne
podporili naše aktivity a mnohí z nich nám nad
rámec venovali aj svoju expertízu a dobrovoľnícky
čas pri tvorbe spoločných výstupov: 

Donormi 

 Juraj Droppa
 Ján Halač
 Jana Némethová
 Eva Ohraďanová
 Ľubica Petríková
 Miroslava Robinson
 Mária Smreková
 František Štefanec

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE patrí
Ľubici PETRÍKOVEJ, ktorá
ukončila pôsobenie v Správnej
rade a na poste viceprezidentky
ASŠŠZS, za jej neúnavnú a
dlhoročnú prácu v prospech
súkromných škôl.

 
, ktorá neúnavne mapuje a posúva

témy v oblasti vzdelávania a vytvorila
priestor na prezentáciu aj našich
dlhoročných expertov. Špeciálne
poďakovanie patrí najvýraznejším
osobnostiam SKAV Daniele Čorbovej, Viere
Grohovej a Ladislavovi Baranayiovi. 

Stálej konferencii aktérov vo vzdelávaní
(SKAV)

 
a 

, s ktorými
sme vytvorili pevné spojenectvo pri
presadzovaní spoločných záujmov
neštátnych škôl a školských zariadení na
Slovensku. Poďakovanie patrí Danielovi
Masarovičovi, Miroslavovi Čurlíkovi a
Mariánovi Damankošovi.

Združeniu katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS)
Školskému výboru Evanjelickej cirkvi

augsburského vyznania (ŠV ECAV)

 
, s ktorými sme po rokoch

obnovili spoluprácu a spoločne začali
vytvárať partnerské vzťahy aj medzi
jednotlivými školami.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a
Slezska (SSŠČMS)

  a menovite Michalovi
Šte�ekovi, Michalovi Mlynkovi, Monike
Botíkovej a ďalším, ktorí s nami posúvali
hranice predstáv o lepšej digitalizácii
Slovenska, podporili nás technologicky a
technicky a vďaka ktorým sme našli ďalší
partnerský potenciál a inšpirácie v oblasti
digitalizácie v Martinovi Puterovi a Ottovi
Dalosovi, ktorí boli našimi hosťami 1. ONLINE
konferencie súkromných škôl a školských
zariadení Slovenska.

ALEF Distribution. s.r.o, 
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OBHAJOBA ZÁUJMOV
SÚKROMNÝCH ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

“Ďalším cieľom Vlády SR je zjednotiť
riadenie, �nancovanie a správu školstva tak,
aby bola rešpektovaná autonómia
zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle
platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a
tiež zriaďovateľov súkromných škôl a
školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný
rámec práva na vzdelávanie. 

Vláda SR bude preto presadzovať
transparentne fungujúci efektívny rezort s
rovným prístupom ku všetkým jeho aktérom.

Vláda SR zváži zjednotenie �nancovania škôl
a školských zariadení pod ministerstvom
školstva a bude priamo výkonom
prenesených kompetencií �nancovať
vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch
škôl cez zriaďovateľov. 

Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu
rovného �nancovania každého dieťaťa a
žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a
školského zariadenia. 

Vláda SR vytvorí v školstve funkčnú
platformu pre stálu komunikáciu a
spoluprácu aktérov vo vzdelávaní, s cieľom
rýchlo reagovať na podnety z praxe a
zároveň zabezpečiť pružný prenos
potrebných informácií smerom ku školám a
školským zariadeniam.“

— Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2020-2024

Nová Vláda SR priniesla nielen novú politickú
kultúru, ale aj perspektívu pre súkromné školy a
školské zariadenia, ktorú sme aktívne využili. 

Do Programového vyhlásenia Vlády SR na roky
2020-2024 sa dostali kľúčové znenia nového
smerovania v oblasti vzdelávania i v oblasti
zrovnoprávnenia postavenia súkromných škôl a
školských zariadení.

Naše aktivity vo vzťahu k štátu, samosprávam,
nastavovaniu legislatívneho rámca, vytváranie
národných politík v oblasti súkromných škôl a
školských zariadení a zúročovanie expertíz
zriaďovateľov súkromných škôl a školských
zariadení:

Komunikačné a koordinačné aktivity
 

 - účasť B. Grohlinga, ministra
MŠVVaŠ SR a štátnej tajomníčky Moniky
Filipovej na 1. online konferencii
súkromných škôl 

organizovanie stretnutí s predstaviteľmi
MŠVVaŠ SR a ich prizývanie na rokovania s
členmi ASŠŠZS

 účasť Miroslavy Robinson (zastupujúca
všetky súkromné centrá ŠPP a CPPPaP) v
Metodickej rade VÚDPaP aj k rekon�gurácii
poradenského systému

 

- Mária Smreková v Rade partnerstva
Bratislavského samosprávneho kraja
(pripomienkovanie regionálnej stratégie,
podieľanie sa na tvorbe zásobníka projektov
v oblasti školstva a vzdelávania)
- František Štefanec v Rade partnerstva
Trnavského samosprávneho kraja
(pripomienkovanie regionálnej stratégie)

účasť členov Správnej rady ASŠŠZS v
komisiách na regionálnej úrovni: 
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Advokačné aktivity

 

formou mailov,
prostredníctvom sociálnych sietí, na online
stretnutiach - predovšetkým počas
mimoriadnej situácie spôsobenej
pandémiou COVID-19, ktorá ovplyvnila
fungovanie a činnosť škôl a školských
zariadení

komunikácia a pravidelné zdieľanie
informácií z MŠVVaŠ SR ako aj z priamo
riadených organizácií (ŠPÚ, VÚDPaP) k
aktuálnej situácii 

 sformulovanie , ktoré obsahuje

 súkromných škôl a
školských zariadení

Memoranda
so sumárom príkladov nerovnoprávneho
postavenia zriaďovateľov

 
s cieľom presadiť tému zrovnoprávnenia
súkromných škôl do volebných programov
pred Voľbami do NR SR

stretnutia s predstaviteľmi politických strán

 dotazník politickým stranám TESTOVANIE
T2020

 publikácia  určená
členom ASŠŠZS s analýzou volebných
programov z pohľadu zmien v súkromnom
školstve. Dopĺňajú ju odpovede politikov na
otázky Testovania T2020 a text
Memorandum 2020

Res publica politica

 
 Vlády SR na roky

2020-2024

participácia  na pripomienkovaní
Programového vyhlásenia

 vstúpenie do procesu

, o aktívny
prístup a úpravu určeného počtu žiakov pre
súkromné školy a urýchlenú zmenu
legislatívy s cieľom odstránenia nedostatkov
už k nasledujúcemu školskému roku

 prehodnocovania
najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka
stredných škôl a výzva ministrovi

 
 stretnutie s 

, na ktorom sme jemu
i jeho spolupracovníkom ponúkli našu
jedinečnú a dlhoročnú expertízu
zriaďovateľov, spoločné stretnutia s

, ministrom školstva B. Grohlingom
a  na tému
�nancovania z podielových daní a presunu
kompetencií pod MŠVVaŠ SR absolvované s
partnermi z cirkevných škôl (ZKŠS a ŠV ECAV)

dialóg s kľúčovými predstaviteľmi školstva na
najvyššej úrovni: ministrom
školstva B. Grohlingom

predsedom Výboru Národnej rady SR R.
Vašečkom

predstaviteľmi ZMOS

 dialóg k potenciálnej hrozbe likvidácie
súkromných CŠPP pripravovanou zmenou
koe�cientov, hľadanie spoločných cieľov a
argumentačnej podpory s komisárkou pre
osoby so zdravotným postihnutím Z.
Stavrovskou 

 komunikácia a stretnutie s 
 k

nastaveniu �nancovania súkromných škôl na
úrovni kraja po 1. vlne pandemickej situácie 

E. Jurinovou,
župankou Žilinského samosprávneho kraja

 vytvorenie 
s

cieľom koordinovania a prípravy spoločných
aktivít v oblasti zrovnoprávnenia
zriaďovateľov

neformálnej skupiny
predstaviteľov organizácií neštátnych škôl 

 iniciovanie 

s cieľom
presadzovať spoločnú víziu vzdelávania, kde
v centre pozornosti je dieťa a jeho aktívna
rola vo vzdelávaní v novom kultúrno-
hodnotovom ekosystéme školy

vzniku a spolupráce 12
organizácií v oblasti vzdelávania pod
názvom Zoskupenie 12+ 
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Na základe
novely zákona by MŠVVaŠ SR mohlo kvôli
zefektívňovaniu siete škôl pružne rozhodnúť
o vyradení školy aj bez návrhu a z
akéhokoľvek dôvodu. Hromadnú
pripomienku v priebehu 2 dní podpísalo viac
ako 8000 signatárov a ministerstvo svoj
návrh stiahlo.

hromadná pripomienka proti
zefektívňovaniu siete škôl a školských
zariadení bez verejnej diskusie. 

 

-  o odbornom
vzdelávaní a príprave - časť pripomienok
akceptovaná 
-  (školský zákon) a
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve - časť
pripomienok akceptovaná 
-  o pedagogických
zamestnancoch - časť pripomienok
akceptovaná 

pripomienkovanie legislatívy predloženej
MŠVVaŠ SR as účasťou na rozporových
konaniach: 

Novela zákona č. 61/2015

Novela zákona č. 245/2008

Novela zákona č. 138/2019

 

-  Návrh nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
668/2004 Z. z. 

 v znení
neskorších predpisov (koe�cienty pre
poradenské centrá) - 

pripomienkovanie legislatívy predloženej
Ministerstvom �nancií SR: 

Predbežná informácia

o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve

na podklade
vypracovanej argumentácie z asociácie,
ktorú si osvojil aj minister školstva bol návrh
stiahnutý z medzirezortného
pripomienkového konania rokovania

 diskusia predstaviteľov neštátnych škôl o
príprave 

 z podielových daní
spoločného návrhu návrhu novely

�nancovania

 pripomienkovanie návrhu 
 (eurofondy)

Partnerskej
dohody SR na roky 2021 - 2027

 účasť na 

s V.
Babišovou, generálnou riaditeľkou Sekcie
stredných škôl a CŽV na MŠVVaŠ SR

stretnutí so zástupcami MŠVVaŠ SR
k pripravovaným zmenám - online stretnutie
k novej legislatíve v oblasti školstva 

Legislatívne aktivity

Z rokovaní predstaviteľov neštátnych škôl a školských
zariadení v Národnej rade SR a u ministra školstva: Marián
Damankoš, Daniel Masarovič, Eva Ohraďanová, Branislav
Gröhling a Richard Vašečka, fotogra�a z archívu R. Vašečku 
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ZKŠS a ŠV ECAV

Aktivity, ktoré nás spájajú, robia silnejšími a ich
cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania na
Slovensku a presadzovanie záujmov súkromných
škôl.

Spája nás nerovné postavenie cirkevných a
súkromných škôl vo vzťahu k štátnym školám,
spoločná predstava rovnosti zriaďovateľov a
možnosti slobodne si zvoliť vlastnú vzdelávaciu
cestu:

 
- spoločné rokovania na pôde Národnej rady
SR s predsedom školského výboru
Richardom Vašečkom, ministrom školstva B.
Grohlingom, predsedom ZMOS B. Trégerom
na tému 

 
- dotazník pre neštátnych zriaďovateľov

, aby sa podelili o svoje
skúsenosti s prechodom na dištančné
vzdelávanie, �nancovanie a ďalšie výzvy,
ktorým čelili. 

advokačné aktivity: 

zmien v oblasti kompetencií a
�nancovania neštátnych škôl a školských
zariadení z podielových daní.

Neštátne školy a školské zariadenia v období
mimoriadnej situácie spôsobenej
pandémiou COVID-19

Na dotazník odpovedalo viac
ako 350 zriaďovateľov a riaditeľov.

 
- príprava podkladov pre 

 s cieľom odstránenia
nerovného postavenia neštátnych
zriaďovateľov 

legislatíva: 
návrh spoločnej

vlastnej legislatívy

 
- 

 a hľadanie nových
možností, ktoré im mimoriadna situácia
ponúkla a ukázať im, ako sa s nimi dá
pracovať aj po návrate do školského
prostredia. 
-  ktorá
obsahuje výstupy a analýzy z dotazníka, ako
aj rady a odporúčania nielen riaditeľov a
zriaďovateľom, ale aj kompetentným
pracovníkom ministerstva školstva.

spoločné vzdelávacie aktivity: 
webinár pre riaditeľov a zriaďovateľov

cirkevných a súkromných škôl a školských
zariadení zameraný na posilnenie riaditeľov
v ich súčasnej pozícii

publikácia “Prvú vlnu” sme zvládli,

Sdružení soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska

PARTNERSTVÁ 
A SIEŤOVANIE

Po niekoľkoročnej prestávke sa v tomto roku
obnovili naše partnerské vzťahy a uskutočnili aj
spoločné aktivity:

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
(SSŠČMS) je naša partnerská organizácia, ktorá
združuje súkromné školy v Českej republike. 

 účasť predstaviteľov SSŠČMS na 1. online
konferencii súkromných škôl

   v rámci cezhraničnej
spolupráce  a databanka
partnerov

spoločný webinár
INTERREG

 

V spolupráci s ASŠŠZS sme našli 4
partnerské dvojice, z nich sa 2 uchádzajú o
podporu s našou asistenciou. Výsledky
rozhodovania budú známe v 2. polroku
2021. 

kontaktovanie potenciálnych partnerských
škôl v rámci cezhraničnej spolupráce
INTERREG 
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Stála konferencia aktérov vo
vzdelávaní

Zoskupenie 12+

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV)
vznikla v polovici roka 2019 a od svojho začiatku
ponúkala priestor zriaďovateľom a riaditeľom
súkromných škôl ako dlhoročným expertom vo
vzdelávaní vo svojich aktivitách:

 účasť expertov ASŠŠZS na online odborných
debatách SKAV

 
 (manažment

a administrovanie komunikácie a výstupných
dokumentov)

spoluzaloženie a spoločná koordinácia
aktivít a cieľov Zoskupenia 12+

  členom a na
sociálnych sieťach
vzájomné zdieľanie informácií 

 
-

hromadná pripomienka proti novele zákona
s možnosťou bezdôvodného rušenia škôl

vytváranie spoločnej agendy v prospech
neštátnych škôl a školských zariadení 

 
, ktorá obsahovala možnosť

vyradenia školy zo siete aj bez návrhu, ktorú
MŠVVaŠ SR stiahlo z rokovania

Hromadná pripomienka k pripravovanej
novele zákona

  na verejných diskusiách Aktívna účasť a
pripomienkovanie návrhu Partnerskej
dohody SR na roky 2021-2027

 Účasť na verejných diskusiách a
pripomienkovanie návrhu Plánu obnovy a
odolnosti SR 

ALEF Distribution, s.r.o.
Náš nový partner v oblasti digitalizácie - ALEF
distribution, s.r.o. nám počas mimoriadnej
pandemickej situácie poskytol nielen
technologické zabezpečenie na online
komunikáciu s členmi, partnermi, ale aj svoje a
zahraničné skúsenosti s využívaním informačných
technológií pri digitálnom vzdelávaní, podpore
eurofondov. V zmysle ich vízia nie sú kvalitné
technológie cieľom, ale sú len prostriedkom ku
kvalitnému vzdelávaniu:

 

Podnetom na vznik spoločnej vízie vzdelávania v
21. storočí bolo podanie hromadnej pripomienky k
pripravovanej novele zákona o vyradení školy aj
bez návrhu a z akéhokoľvek dôvodu. 

Zoskupenie 12+ pracuje na spoločnom modeli
vzdelávania, kde v centre pozornosti je dieťa a
jeho aktívna rola vo vzdelávaní v novom kultúrno-
hodnotovom ekosystéme školy:

ASŠŠZ bola spolu so SKAV iniciátorov vzniku
Zoskupenia 12+, ktoré tvoria organizácie so
zameraním na školstvo, vzdelávanie a podporné
činnosti poradenské centrá).

 
(O. Dalos a jeho osobná

inšpirácia spolupracujúcich stredných škôl
škôl v Maďarsku)  (M.
Putera a digitálna modernizácia škôl ako
prostriedok kvalitnejšieho vzdelávania)

inšpirácie a kontakty a digitálne sieťovanie
so zahraničím 

i v rámci Slovenska

 technologické zabezpečenie a poskytnutie
priestorov k 1. ONLINE konferencii
súkromných škôl 

 

ASŠŠZS s členmi i partnermi

technologická a technická podpora všetkých
webinárov a online internej a externej
komunikácie 
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1. ONLINE KONFERENCIA SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU

 sa uskutočnila 23. novembra
2020.  v úvode konferencie
reagovali na aktuálne výzvy pred školami a školskými zariadeniami po 1. vlne pandemickej situácie.

predstavil svoje dva sny - vytvorenie nového spôsobu
výučby v 21. storočí a súťaž, ktorá motivuje študentov stredných odborných škôl. Možno už o rok sa
pridáme a ponúkneme študentom na Slovensku možnosť porovnať manažérske zručnosti s ich
spoluškolákmi z Maďarska. 

kľúčové piliere spájajúce súkromné školy na oboch brehoch rieky Morava. 
, predstavil pre vzdelávanie ďalšie inšpirácie zo zahraničia. Predstavenie

najnovších technológií v spojení s projektom sieťovania stredných odborných škôl v Maďarsku, ktorý na
Slovensko ako inšpiráciu priniesli 

. Výbornú atmosféru vytvorili aj panelové diskusie s príkladmi dobrej praxe našich
členov a záverečná online kaviareň. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia! 

1. online konferencia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku
Minister školstva Branislav Gröhling a štátna tajomníčka Monika Filipová

Ottó Dalos, generálny manažér Cisco z Maďarska 

Dana Čapková, podpredsedníčka Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a
Slezska predstavila Radoslav
Mizera zo spoločnosti solved.�

Marián Puttera zo spoločnosti Cisco a Michal Šte�ek, ALEF
Distribution Slovakia
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VNÚTORNÝ ROZVOJ
ORGANIZÁCIE
Upevnenie vzťahov medzi jednotlivými členmi a
odbornými sekciami, otváranie tém a ich
komunikácia na úrovni členskej základne:

   (revízia
a nastavovanie procesov, nový spôsob
prijímania členov): 
-  o
nastavovaní kvality riadenia školy (Mária
Smreková) 
- 

 
- 

 na základe osobných rokovaní v
prostredí školy uchádzača 
- na základe dlhodobej mimoriadnej situácie
bolo po prerušení stretnutí s uchádzačmi

skvalitňovanie vnútorných procesov

 seminár pre členov Správnej rady ASŠŠZS

nastavenie dotazníkov pre uchádzačov o
členstvo

pilotné overovanie prijímania nových
členov

nastavené online prijímanie nových členov 

   v roku
2019 po zmenách vo vedení sa vrátila časť
členov a celkový počet sa sa navýšil na 141. 
V roku 2020 vývoj členskej základne
poznamenala pandemická situácia spojená s
neprijímaním nových členov od marca 2020
a ťažšia ekonomická situácia, ktorá sa
odzrkadlila 

 Pokles bol len zdanlivý, pretože v
období mimoriadnej situácie 

priestor na rovnaké informovanie a
účasť  na online aktivitách asociácie, aby im
pomohla vytvoriť si lepší obraz o dianí v
ASŠŠZS. 

stabilizácia a rast členskej základne:

na poklese členskej základne na
136 členov.

v kombinácii s
nastavenými pravidlami budovania kvality
Správna rada prerušila prijímanie členov,
hoci evidovala 27 uchádzačov. 
Všetkým uchádzačom o členstvo však
poskytla 

Potenciálny počet členov: 163.

   po dvoch
prezenčných stretnutiach v L. Mikuláši sa aj
pravidelné rokovania presunuli do online
priestoru, čim sa vytvoril priestor pre
operatívne stretnutia na základe potreby. 

rokovania Správnej rady ASŠŠZS:

   Správna rada ASŠŠZS
počas pandemickej situácie v

 Často ako prvá informovala o
prinášaných zmenách. Reakciou bol prudký
nárast komunikácie formou telefonických a
mailových usmerňovaní, objasňovaní a rád,
ktorý bol podkladom realizácie ďalších aktivít
na základe aktuálnych tém. 

komunikácia s členmi:
 znamení

vzájomnej pomoci a súdržnosti rozšírila
adresár na odosielanie informácií aj o
nečlenské súkromné školy a školské
zariadenia.

   
- 

bol odozvou na neprimerané
kroky niektorých obcí, ktoré v obave z
poklesu príjmov začali meniť VZN
(znižovanie platieb a pod.). Výsledkom
takmer polročnej tímovej práce je analýza
�nancovania z viac ako 220 miest a obcí, kde
je aspoň 1 neštátna škola/školské
zariadenie. 
- 

 bol
reakciou na opakovaný nerovný prístup žúp
k určovaniu najvyšších počtov žiakov 1.
ročníka SŠ. Výsledkom dvojmesačnej práce
bola Analýza zistení odoslaná na MŠVVaŠ SR
s cieľom poukázať nielen na nerovný prístup
zriaďovateľov, ale aj na zásadné porušovania
legislatívy. Bezprostrednou reakciou MŠVVaŠ
SR bolo zverejnenie usmernenia na tvorbu a
zverejňovanie Stratégií regionálneho
rozvoja.
- 

vytváranie expertných tímov:
expertný tím k VZN (tímlíderka J.

Némethová) 

expertný tím zástupcov súkromných škôl v
KROVP (tímlíderka E. Ohraďanová)

kreovanie expertného tímu zameraného na
aktivity transformácie poradenských centier
2021 (tímlíderka M. Robinson)
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ANALÝZY, ODBORNÉ
STANOVISKÁ,
PUBLIKÁCIE

 
        Niektoré obce/VÚC pri �nancovaní z
podielových daní nedodržiavajú zákonom
stanovené minimum 88% pre neštátnych
zriaďovateľov. Rozdiel medzi stanoveným
minimom a reálne poskytnutými �nanciami
bol napr. v Bratislave za roky 2011-2019 len
pre cirkevných zriaďovateľov  933 761,96 €
(suma za 2011-2018 bola už doplatená).

        Obce/VÚC kompetenciu �nancovania
školstva vykonávajú netransparentne,
nespravodlivo a nehospodárne, v dôsledku
čoho zo systému unikajú peniaze. Zo
zverejnených záverečných účtov obcí
vyplýva, že cca 20% �nancií napočítavaných
pre neštátne školy a školské zariadenia
zostáva v rozpočtoch obcí a sú použité na
iné účely. Podľa prepočtov ASŠŠZS za roky
2016-2018 zostalo obciam 42 287 496,27 €. 

        Štát ako poskytovateľ �nancií z
podielových daní nemá kompetencie
kontrolovať dodržiavanie naplnenia účelu a
hospodárneho využívania verejných �nancií
v systéme, na čo doplácajú hlavne deti v
neštátnych školách a školských
zariadeniach. 

HOSPODÁRENIE V NEPROSPECH
NEŠTÁTNYCH ZRIAĎOVATEĽOV

KOĽKO Z VYČLENENÝCH FINANCIÍ REÁLNE
SMERUJE DO ŠKOLSTVA? 

MINISTERSTVO NEMÁ PRÁVO NA
KONTROLU? 

—  Analýza �nancovania neštátnych škôl a školských
zariadení �nancovaných z originálnych kompetencií
miest a obcí, ASŠŠZS 2020

Príprava vízií, stratégií, odborných stanovísk na
základe interných analýz:

 

ASŠŠZS na základe infozákona požiadala viac
ako 230 miest a obcí s aspoň 1 neštátnou
školou/školským zariadením na svojom
území o zverejnenie VZN za roky 2017, 2018
a 2019, ako aj o zverejnenie súm, ktoré
poskytli neštátnym školám/školským
zariadeniam na svojom území. 

Analýza �nancovania neštátnych škôl a
školských zariadení �nancovaných z
originálnych kompetencií miest a obcí

 

Expertný tím pripravil

 V analýze
zistení podľa jednotlivých krajov detailne
popísal opakujúce sa viacnásobné procesné
pochybenia, zhrnul dôsledky takéhoto
konania, ako aj 

 (§ 29, ods. 6 Zákona č.
61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a
príprave zmeny a doplnení Vyhlášky
č.292/2019 a neskorších predpisov) a
zároveň, 

Analýza prijímania žiakov 1. ročníka SŠ na
úrovni samosprávnych krajov a návrhy
zmien

 Sumár procesných
porušení pri určovaní maximálneho počtu
žiakov 1. ročníkov na školský rok 2021/2022 a
dôsledky nerovnoprávneho postavenia
zriaďovateľov stredných škôl.

listom požiadal ministra a
ministerstvo, aby konalo na základe
vlastného podnetu

aby urýchlene prijalo zmenu
legislatívy, aby sa už v nasledujúcom roku
podobné nedostatky nemohli opakovať. 

 

Neštátne školy a školské zariadenia v období
mimoriadnej situácie spôsobenej
pandémiou COVID-19, aby sa podelili o svoje
skúsenosti s prechodom na dištančné
vzdelávanie, �nancovanie a ďalšie výzvy,
ktorým čelili.

Mapovanie situácie v súkromných školách a
školských zariadeniach počas a po
pandemickej situácii - dotazník pre
neštátnych zriaďovateľov
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Obsah: 
- Výzvy mimoriadnej situácie pre neštátne
školy a školské zariadenia a ich zvládnutie
- „Situáciu sme zvládli veľmi dobre“
- Najčastejšie zmeny vo vyučovaní 
- Finančná neistota a úsporné opatrenia
- Mimoriadna situácia. Dokedy? 
- Očakávaná pomoc a výzvy do budúcnosti
- Osvedčené skúsenosti a príklady dobrej
praxe 
- Financovanie a komunikácia s rodičmi,
obcou/mestom/krajom 
- Základné informácie o Dotazníku 2020

— "Prvú vlnu sme zvládli", ASŠŠZS v spolupráci so ZKŠS

 Na dotazník 
Množstvo

vyplnených dotazníkov prekonalo naše
očakávania a 

sa stala pomocníkom viacerých
škôl pri nastavovaní nového školského roka
2020/2021.

odpovedalo viac ako 350
zriaďovateľov a riaditeľov. 

výsledná publikácia “Prvú vlnu”
sme zvládli 

 

- predvolebná rukoväť zriaďovateľa,
v ktorej sme zhrnuli predvolebné aktivity,
volebné programy i odpovede politických
strán na otázky vo vzťahu k súkromným
školám a školským zariadeniam.

Spracovanie volebných programov
politických strán pred Voľbami do NR SR
2020 
Publikácia Res publica politica - Vec verejná
politická 
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VZDELÁVACIE AKTIVITY
A PORADENSTVO

 

V roku 2020 sa ASŠŠZS začala aktívne venovať
vzdelávacej činnosti pre svojich členov a ďalších
záujemcov. Zamerala sa na analýzu najčastejších
problémov z telefonickej a mailovej komunikácie a
využila postupné zvyšovanie digitálnych zručností
účastníkov pri organizovaní online podujatí
(webinárov, motivačných stretnutí): 

 zverejňovanie 
k aktuálnym témam

stanovísk, vyhlásení a
tlačových správ 

 
zatiaľ čo v minulosti

na otázky novinárov odpovedali výhradne
členovia Správnej rady alebo prezidentka
ASŠŠZS, v

https://domov.sme.sk/c/22431262/vacsina-
zriadovatelov-chce-stredne-skoly-otvorit-v-
posledne-dva-junove-dni.html

poskytovanie odpovedí na otázky novinárov,
zapájanie sa do ankiet: 

 roku 2020 sme sa zamerali aj na
zviditeľňovanie názorov svojich členov,
napr.:

   obnovenie vydávania informácií
spravidla na mesačnej báze saj pre ďalších
záujemcov o dianie v súkromných školách

EDUbulletin:

 

- 
 (lektorka: Ing. Ingrid Konečná

Veverková, webinár, 19. 6. 2020) 

- 
 (lektor: Peter Urbanec, prázdninová

online škola pre riaditeľov a zriaďovateľov
sprístupnená formou série motivačných
videí)

- 
 (lektor: JUDr. Jozef Tekeli, PhD. ,

webinár, 7. 10. 2020)

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA (vzdelávacie online
stretnutia reagujúce na aktuálne výzvy s
internými a externými expertmi) 

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Čo treba vedieť o
VZN?

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Manažérske
impulzy

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Právne minimum
o VZN

 

- spoločný
webinár ASŠŠZS a ZKŠS pre riaditeľov a
zriaďovateľov i neštátnych škôl a školských
zariadení k návratu do škôl (27. 5. 2020) 

- 
? - motivačný

webinár k začiatku nového školského roka v
zmenených podmienkach (1. 9. 2021)

Motivačné online stretnutia 

RIADITEĽ AKO LÍDER ZMENY: 

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v
nestabilných podmienkach

KOMUNIKÁCIA S
VEREJNOSŤOU
Sociálne siete - komunikácia s
potenciálnymi členmi a verejnosťou
V roku 2020 sme sa zamerali na zvýšenie
informovanosti cez sociálne siete FB, kde výrazne
narástol počet sledovateľov stránky ASŠŠZS a
zintenzívnila sa práca v odborných skupinách
(zriaďovatelia, poradenské centrá, MŠ a ZUŠ)

Médiá a ďalšie informovanie
ASŠŠZS najčastejšie komunikovala 3 spôsobmi:
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SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZA
OBDOBIE 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

ZISTENÉ/ODSTRÁNENÉ NEDOSTATKY
HOSPODÁRENIE,
FINANCIE A SPRÁVA
REVÍZNEJ KOMISIE

Zistili sme, že podľa dodaných dokladov za rok
2020 boli prijaté príspevky vo výške 24.062,50 € 

(136 úhrad
členov): 19.762,50 € 

: 300 € 
Príjmy za iné aktivity: 

(webinár, 19. 6. 2020): 1.340 € 
- .
(webinár, 7. 10. 2020): 550 € 
- 

 2.110 € 

Príjmy podľa Výkazu ziskov a strát ASŠŠZS za rok
2020: 24.063 €

Príjmy za členstvo a členské príspevky 

Príspevok p. Blicha

- Bedeker zriaďovateľa – Čo treba vedieť o VZN?

Bedeker zriaďovateľa – Právne minimum o VZN

ONLINE konferencia súkromných škôl a školských
zariadení:

Úlohou revíznej komisie podľa platných stanov
dozerať na správnosť nakladania s majetkom
Asociácie ASŠŠZS (ďalej „Asociácie“). Revízna
komisia sa zvolená dňa 16. 10. 2019 sa v roku 2020
stretla v dňoch 20. 2. 2020, 28. 2. 2020 a 13. 10.
2020 a venovala svoju pozornosť kontrole
hospodárenia a nakladania s �nančnými
prostriedkami, ako aj vedeniu účtovníctva a
správnosti účtovnej agendy a z ďalej popísaných
dôvodov sa zamerala aj na plnenia niektorých úloh
vyplývajúcich z uznesení prijatých valným
zhromaždením Asociácie a uzneseniami prijatými
na zasadnutiach Správnej rady v roku 2020.

Základom pre prácu Revíznej komisie boli
východiská: 

Revízna komisia vykonala kontrolu za rok 2020 a
konštatuje, že Vzhľadom na pretrvávajúcu
nepriaznivú situáciu spojenú s epidémiou Covid
-19 a platnými epidemiologickými opatreniami
bola kontrola účtovníctva za rok 2020 vykonaná
telefonickou a e- mailovou komunikáciou s p.
Ohraďanovou a p. Hanzelovou a účtovnou �rmou
Asociácie. Kontrola účtovníctva bola vykonaná na
základe dodaných dokladov a výstupov z
účtovníctva.

V roku 2020 Asociácia viedla podvojné účtovníctvo:
V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
spracovávala účtovníctvo LM Accounting &
Services, s. r. o., Nitrianska 1894/12, Zlaté Moravce
953 01, IČO: 52 387 216.

Pri kontrole účtovníctva boli zistené tieto
nedostatky: 
- Kúpa notebooku bola zaúčtovaná v účtovníctve
ako nákup softwéru. Chyba bola odstránená
úprava nastane aj v súvahe. 
- Príspevok pána Blichu má byť evidovaný ako dar,
tiež došlo k oprave v účtovníctve bola suma
preúčtovaná.

K správe majetku a účtovníctva v období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020:

STAV FINANCIÍ K 31. 12. 2020

-  k 1.1.2020 bol 785,98 € a k
31.12.2020 bol  
-  k 1.1.2020 bol 8.610,56 € a k 31.12.2020
bol  
Dispozičné právo nakladať s �nančnými
prostriedkami v pokladni, na účte v banke, aj
prístup na internet banking má p. Ohraďanová.
- k 31.12.2020 sú vo výške:  
-  k 31.12.2020 sú vo výške: 

Stav �nančných prostriedkov na účte a v pokladni
ASŠŠZS za rok 2020: 

stav pokladne
zostatok 2.513,92 €

stav účtu
 zostatok 1.357,13 €

Pohľadávky 1.960 €
Záväzky 4.818 €

PRÍJMY/VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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SLUŽBY

- Faktúry dodávateľa účtovníctvo 804 € 
- Faktúra dodávateľa - nájom (konferencia) 50 € 
- Faktúra dodávateľa - VZN v školstve 33 €
- Faktúra dodávateľa za Bedeker zriaďovateľa 350 €

Služby v roku 2020 vyplatené vo výške 3.430,17 €:

VÝDAVKY/VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

MZDY A ODMENY

Revízna komisia konštatuje, že až na drobné chyby
účtovníctvo bolo vedené správne. 
Asociácia v roku 2020 hospodárila podľa rozpočtu,
ktorý bol schválený členmi Asociácie na valnom
zhromaždení zo dňa 23. 11. 2020. Výsledok
hospodárenia v roku 2020 bol záporný - 4.308 €, čo
bolo vykryté zostatkom z predchádzajúceho roka.
Pohľadávky na konci roka 2020 prevyšujú záväzky.
Z uvedených dôvodov je potrebné dobre nastaviť
rozpočet a čerpanie prostriedkov na rok 2021, aby
sa Asociácia nedostala do situácie, kedy by nebola
schopná hradiť svoje záväzky. 

Správu 4. mája 2021 vytvorili a dokumenty
prechádzali spoločne členky Revíznej komisie 
RNDr. E. Menkynová, Mgr. I. Michalíková, Ing. D.
Znášiková.

Podľa dodaných dokladov výdavky Asociácie boli
použité najmä na mzdové náklady zamestnanca,
právne služby a iné služby a vyplatené odmeny,
prevádzkovú réžiu a prenájom priestorov. 

Výdavky podľa Výkazu ziskov a strát ASŠŠZ za rok
2020: 28.191 €

: 
- Prík. zmluva 04/2019 2x50 € - Petríková Ľubica 
- Prík. zmluva 12/2019 2x50 € - Rohaľ Dušan 
- Prík. zmluva 13/2019 2x50 € - Tóth Miroslav 
- Prík. zmluva 08/2019 2x50 € - Blicha Emil
- Prík. zmluva 07/2019 2x50 €  - Ohraďanová Eva
- Prík. zmluva 09/2019 2x50 € - Droppa Juraj 
- Prík. zmluva 10/2019 2x50 € - Kavec Adam 
- Prík. zmluva 01/2020 70 € - Droppa Juraj 
- Prík. zmluva 02/2020 230 € - Ohraďanová Eva 
- Mandátna zmluva 1000 € - Ohraďanová Eva

Odmeny v roku 2020 vyplatené vo výške 2.000 €

- Mzdové náklady 15.484 € - Zákonné sociálne
poistenie a zdravotné poistenie 7.042 € 

v
zmysle zákona má uzavretú pracovnú zmluvu a
dostávala stravné lístky. Za rok 2020 jej ku mzde
bola vyplatená odmena vo výške 1.000 €. 

Mzdové náklady boli v roku 2020 vyplatené vo
výške 22.526 €:

Asociácia má v trvalom pracovnom pomere
jedného zamestnanca Mgr. Stellu Hanzelovú, 

- Faktúra dodávateľa - databáza obcí 71,88 € 
- Faktúra dodávateľa - P.O.BOX 71,40 € 
- Faktúra dodávateľa za prepravné 18,24 € 
- Faktúra dodávateľa za vzdelávanie 300 € 
- Faktúra dodávateľa - právne služby 450 € 
- Faktúra dodávateľa eduhub 10,68 € 
- Faktúra dodávateľa konferencia 720 € 
- Faktúry za mobil 353,43 € 
- Faktúra iKROS 59 € 
- Faktúry za stravovacie služby 25,20 € 
- Faktúry za WEB služby 75,36 € 
- Faktúry za vymáhanie pohľadávky a overovanie
dokumentov 37,98 €

- spotreba materiálu 155 € a poplatky 79 € 
Iné náklady boli v roku 2020 vyplatené vo výške: 

MAJETOK

Do majetku ASŠŠZS bol zakúpený notebook,
záložný Harddisk, Licencie /Windows, MS O�ce,
antivírus/ v sume 850 €.

Majetok ASŠŠZS za rok 2020: 850 €

ZÁVER REVÍZNEJ KOMISIE
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Asociácia dňa 19. 12. 2011 uzatvorila so
Slovenským ochranným zväzom autorským (SOZA)
kolektívnu licenčnú zmluvu, predmetom ktorej
bolo udelenie licencie na použitie hudobných diel
na čas, účel, v rozsahu a spôsobom uvedeným v
Licenčnej zmluve.
Asociácia sa v Licenčnej zmluve zaviazala za
použitie hudobných diel zaplatiť SOZA autorskú
odmenu vo výške 3.270,- € splatnú dňa 23. 10.
2012. 

Vystavenú faktúru na úhradu odmeny však
asociácie v uvedenom termíne nezaplatila. Zo
strany SOZA nasledovali upomienky, pokus o zmier
s ďalšou výzvou na úhradu faktúry a nakoniec
žaloba, ktorej súd vyhovel a vydal Platobný rozkaz
zo dňa 20. 07. 2016, ktorý bol neskôr zrušený z
dôvodu, že asociácii sa nepodarilo platobný rozkaz
doručiť do vlastných rúk. Uznesenie, žaloba a
ostatné listinné dôkazy boli asociácii doručované
zo strany súdu na adresu sídla v tom čase
uvedenú v Evidencií občianskych združení vedenej
Ministerstvom vnútra SR. Súdu bola doručovaná
zásielka vrátená dňa 13. 10. 2016 s poznámkou
„neprevzaté v úložnej lehote“. Na základe
uvedeného a v zmysle ust. § 111 ods. 3 zákona NR
SR č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku
považoval súd zásielku za doručenú, a to aj vtedy,
ak sa adresát o zásielke nedozvedel. 

Dôsledkom toho vznikla asociácii povinnosť
zaplatiť SOZA sumu 3.270,- € spolu s úrokom z
omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 3.270,- €
odo dňa 24. 10. 2012 až do zaplatenia a náhradu
trov konania vo výške 196,- € a trov právneho
zastúpenia vo výške 310,48 €. 

Spor so SOZA a vymáhanie škody

Nakoľko správna rada o týchto skutočnostiach
nebola bývalou prezidentkou informovaná a v
súčasnosti už nie je možné do sporu zasiahnuť,
obrátilo sa nové vedenie asociácie na advokátsku
kanceláriu JANČI & Partners s. r. o. vo veci
zastupovania ASŠŠZS v predmetnom súdnom
spore.

OPATRENIA V NAKLADANÍ S
FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI

Hospodárenie ASŠŠZS v roku 2020 bolo
pokračovaním úsporných opatrení
nastavených už v roku 2019. 

Prioritou bola aj naďalej náprava
poškodeného mena asociácie. Asociácia
počas celého roka uhrádzala všetky
doručené faktúry obratom (ešte pred
ukončením doby splatnosti), fungovala s
minimálnymi prevádzkovými nákladmi,
nastavila prísne a transparentné pravidlá
hospodárenia tak, aby sa zamedzilo
zneužitiu �nančných prostriedkov
podobným z minulosti.

Úspory sa pozitívne odzrkadlili
predovšetkým v položkách za telefónne
služby, účtovné služby a nájom. Výsledkom
výrazných úsporných opatrení v rokoch
2019 a 2020 je zastabilizované účtovníctvo
asociácie a schopnosť splácať všetky priame
výdavky. 

Skúsenosti z rokov 2019 a 2020 potvrdili
význam interného zamestnanca a poukázali
na potrebu vyššej právnej ochrany
asociácie. 

Pre rok 2021 sa preto práve v týchto
položkách plánuje rozpočet navýšiť. Tým sa
zabezpečí pripravenosť asociácie v prípade
neočakávaných udalostí, ako aj naplní aj
požiadavka revíznej komisie na dostatočné a
stabilné �nancovanie záväzkov asociácie.

Našou víziou je budovanie asociácie, ktorá
dokáže oceniť ľudí, pracujúcich a slúžiacich
v jej prospech a posilnenie právnej podpory
v poradenstve a pri navrhovaní
legislatívnych zmien.
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SPRÁVNA RADA ASŠŠZS

ZLOŽENIE ORGÁNOV
ASŠŠZS

Prezidentka a štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS 

Viceprezidenti: 
 (do októbra 2020) 

Členovia Správnej rady: 

RNDr. Mária Smreková 
Mgr. art. Jana Némethová (od októbra 2020) 

Mgr. Iveta Pavlíková

Ing. Ondrej Mokos, ml. 
Mgr. art. Adam Kavec, PhD. 

Mgr. Tibor Ukropec

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

Ing. Juraj Droppa

Dušan Rohaľ, DiS.art 
Ing. Emil Blicha

Mgr. Ľubica Petríková (do októbra 2020) 
Ing. Miroslav Tóth 

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

Mgr. Ľubica Petríková
RNDr. Mária Smreková

Bratislavský samosprávny kraj:

Trnavský samosprávny kraj:

Nitriansky samosprávny kraj:

Trenčiansky samosprávny kraj:

Žilinský samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj:

Prešovský samosprávny kraj: 

Košický samosprávny kraj 

ZÁSTUPCOVIA SÚKROMNÝCH ŠKÔL V
KRAJSKÝCH RADÁCH PRE ODBORNÉ
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU (KROVP)

RNDr. Mária Smreková 

Mgr. Ľubica Srnáková (do júla 2020) 
Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová (od júla 2020) 

Ing. Ondrej Mokos, ml. 

Mgr. art. Adam Kavec, PhD. 

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

Mgr. Iveta Michalíková 

Ing. Emil Blicha

Mgr. Ľubica Petríková

Bratislavský samosprávny kraj:

Trnavský samosprávny kraj:

Nitriansky samosprávny kraj:

Trenčiansky samosprávny kraj:

Žilinský samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj:

Prešovský samosprávny kraj:

Košický samosprávny kraj:

REVÍZNA KOMISIA ASŠŠZS
Ing. Daniela Znášiková, predsedníčka 
RNDr. Erika Menkynová 
Mgr. Iveta Michalíková



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Strana 18
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

ČLENOVIA ASŠŠZS
1. 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20,
Bratislava
2. agore s. r. o., Bratislava - mestská časť Ružinov
3. BRANTIA, s. r. o. , Spišská Nová Ves 
4. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
5. CENTRUM NADANIA n. o. skrátený názov CENADA, n.o.,
Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice 
6. Denné detské sanatórium s.r.o., Kežmarok
7. Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Brezno
8. FELIX Bratislava, o.z., Bratislava 
9. GALILEO SCHOOL, s.r.o., Bratislava 
10. HEURÉKA Slovakia, o.z., Zvolen 
11. JUVENTAS Žilina, n. o., Žilina 
12. MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA, s r.o., Liptovský Mikuláš
13. Meduška, n.o., Trnava 
14. PaedDr. Eva Gelányiová, Levice 
15. PEKNÁ CESTIČKA, s. r. o., Bratislava 
16. SGCR s. r. o., Košice 
17. Slniečko n. o., Poprad 
18. SONFOL, s.r.o., Bratislava 
19. Súkromná materská škola - ELBA, Prešov 
20. Súkromná materská škola - ELBA, Kpt. Nálepku 2,
Sobrance 
21. Súkromná materská škola Čachtice n.o., Čachtice 
22. Súkromná materská škola Orechovská 14, Trenčín 
23. Súkromná materská škola Slimáčik, Trenčín 
24. Súkromná materská škola, P. Mudroňa 32, Martin 
25. Súkromná materská škola, Starozagorská 8, Košice 
26. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 
27. Súkromná spojená škola, Prievidza 
28. Súkromná Spojená škola EDUCO, Námestovo 
29. Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55,
Krompachy 
30. Súkromná spojená škola European English School, Prešov
31. Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby
554/64, Podbrezová 
32. Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad 
33. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 
34. Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin 
35. Súkromná spojená škola, Ul. Sv.Štefana č. 648/36,
Štúrovo
36. Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce 
37. Súkromná stredná odborná škola, Košice
38. Súkromná stredná odborná škola, Žilina 
39. Súkromná stredná odborná škola, Prešov 

40. Súkromná stredná odborná škola - ELBA, Prešov 
41. Súkromná stredná odborná škola – Magán
Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská
Sobota
42. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta
40, Nitra
43. Nitra Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Trnava
44. Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75,
Bratislava
45. Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb,
Očová 
46. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a
majetku, Vranovská 4, Bratislava
47. Súkromná stredná odborná škola PAMIKO Košice -
mestská časť Juh 
48. Súkromná stredná odborná škola pedagogická,
Tovarnícka 1641, Topoľčany 
49. Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen
50. Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad
Hronom 
51. Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Skalica
52. Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20,
Bratislava
53. Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11,
Bardejov
54. Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta
21, Bratislava
55. Súkromná stredná umelecká škola �lmová, Petzvalova 2,
Košice
56. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Zvolen
57. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Gagarinova ul. č
. 2490/13,Topoľčany
58. úkromná špecialnopedagogická poradňa, Galandova 7,
Bratislava
59. Súkromná základná škola Košice - mestská časť Západ
60. Súkromná základná škola Košice - mestská časť Nad
jazerom
61. Súkromná základná škola, Giraltovce 
62. Súkromná základná škola BELL AMOS, Martin 
63. Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
64. Súkromná základná škola FELIX, Bratislava - mestská časť
Petržalka 
65. Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov
a deti s autizmom, Žilina 
66. Súkromná základná škola s materskou školou,
Zlatohorská 18, Bratislava - mestská časť Lamač 
67. Súkromná základná škola waldorfská Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
68. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica 
69. Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
70.  Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
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71. Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
72. Súkromná základná umelecká škola, Margecany
73. SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Trenčianska
Teplá 
74. Súkromná základná umelecká škola, Trenčín 
75. Súkromná základná umelecká škola, Martin 
76. Súkromná základná umelecká škola, Trenčín
77. Súkromná základná umelecká škola, Stará Ľubovňa
78. Súkromná základná umelecká škola, Lietavská Lúčka
79. Súkromná základná umelecká škola, Prešov 
80. Súkromná základná umelecká škola, Humenné
81. Súkromná základná umelecká škola, Michalovce
82. Súkromná základná umelecká škola, Košice - m. č.
Dargovských hrdinov 
83. Súkromná základná umelecká škola, Vranov nad Topľou
84. Súkromná základná umelecká škola, Martin 
85. Súkromná základná umelecká škola, Bardejov 
86. Súkromná základná umelecká škola, Trnava
87. Súkromná základná umelecká škola - ELBA, Prešov
88. Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika,
Sv. Martina 245, Terchová
89. Súkromná základná umelecká škola ARS AKADEMY, Veľké
Uherce 137
90. Súkromná základná umelecká škola ATELIÉR, Vodná 20,
Senec
91. Súkromná základná umelecká škola BRIOSO, Žilina
92. Súkromná základná umelecká škola Diamonds, Opatovce
nad Nitrou 
93. Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Svit
94. Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok
95. Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej -
Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola, Mužla 491
96. Súkromná základná umelecká škola Renaty
Madarászovej, Nám. 1. mája č.2, 903 01 Senec
97. Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára,
Banská Bystrica
98. Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený
Kláštor 
99. Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny
1414/6, Považská Bystrica
100. Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad
Hronom, Hliník nad Hronom 
101. Súkromná základná umelecká škola VOLCANO Handlová
102. Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87,
Bratislava Bratislava - mestská časť Rusovce
103. Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289,
Prakovce 
104. Súkromná základná umelecká škola, Ďurková 18, 949 01
Nitra 

105. Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 513/30,
Nová Dedinka
106. Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340,
Liptovský Hrádok
107. Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46,
Bratislava
108. Súkromná základná umelecká škola, Mláka 4,
Námestovo
109. Súkromná základná umelecká škola, Námestie A.
Bernoláka 375/1, Námestovo
110. Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27,
Bratislava
111. Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17,
010 01 Žilina
112. Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hlavná 1737/12,
Stropkov
113. Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hviezdoslavova
985/20, Snina
114. Súkromná základná umelecká škola, Zádielska 12,
Košice
115. Súkromná základná umelecká škola, Železničná ul. č. 14,
82107 Bratislava
116. Súkromná ZUŠ Skalité - Kudlov, Skalité 
117. Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3,
Trnava 
118. Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská ul. 10,
Galanta
119. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, I. Krasku 3, Levice
120. Súkromné centrum špeciálno - pedagogického
poradenstva, Tročany 22, Tročany 
121. Súkromné centrum špeciálno - pedagogického
poradenstva, Družstevný rad 22, Štúrovo
122. Súkromné centrum špeciálnopedagogického
poradenstva, Nová Dubnica
123. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, Kapušianska 2, 072 14 Pavlovce nad Uhom
124. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
125. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, ul.J. Kráľa 1, Topoľčany
126. Súkromné gymnázium Bratislava - mestská časť, Nové
Mesto 
127. Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín 
128. Súkromné konzervatórium, Zvolen 
129. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša,
Gagarinova ul. č.2490/13, Topoľčany
130. Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
131. Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice 
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KTO SME A ČO ROBÍME

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

132. Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok
133. Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu,
Kalinčiakova 47, Trnava
134. VSOM, s.r.o. Štúrovo 
135. Základná umelecká škola, Okružná 3552, Michalovce
Michalovce 
136. Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v
Bratislave Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

ZÁKLADNÉ A
KONTAKTNÉ 
INFORMÁCIE

je nepolitická nezávislá nezisková
organizácia, ktorá chráni a obhajuje
rovnoprávne postavenie súkromných škôl a
školských zariadení ako legitímnu súčasť
vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a
školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských
zariadení Slovenska 
(skrátene aj: Asociácia súkromných škôl a
školských zariadení Slovenska) 

30815312 
2020833485 
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Členmi asociácie sú zriaďovatelia a riaditelia
súkromných škôl a školských zariadení.

Zastupujeme záujmy súkromných škôl a školských
zariadení: materské školy, základné školy, stredné
školy, základné umelecké školy a konzervatóriá,
centrá voľného času a školské kluby, centrá
špeciálnopedagogického poradenstva a CPPPaP a
ďalšie školské zariadenia.  

Aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy s
cieľom vytvárať optimálne podmienky pre
vzdelávanie v súkromných školách a školských
zariadeniach. 

Vzdelávame a školíme svojich členov. 

Realizujeme informačné a osvetové kampane, 

Budujeme komunitu vzájomne si pomáhajúcich
škôl a školských zariadení.
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