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ÚVODNÉ SLOVO
Drahí priatelia, 

máme za sebou rok,
ktorý sa zapíše do
histórie značnej
časti súkromných
škôl a školských
zariadení i do

histórie našej asociácie. 
Vďaka trpezlivej systematickej práci,
ktorú sme naštartovali už v roku 2019,
sme dosiahli prvé výrazné výsledky v
legislatíve, advokácii a obhajovaní
našich záujmov. Novela zákona č.
596/2003 Z. z., ktorú sme presadili,
nastolila �nančnú rovnosť medzi
zriaďovateľmi a po 13 rokoch odobrala
samosprávam možnosť ukrajovať z
rozpočtov súkromných MŠ, ZUŠ, JŠ a
školských zariadení. Ďalšie čiastkové,
ale nezanedbateľné výsledky (napr.
odstránenie povinného bezplatného
predprimárneho vzdelávania aj v
súkromných MŠ) sme dosiahli sériou
pripomienkovania desiatok zákonov,
vyhlášok a ďalších právnych predpisov.
Postavili sme sa ako rovný partner
ministerstvu školstva, ktoré pri
transformácii poradenských centier
“pozabudlo” na súkromných
zriaďovateľov. 

Máme však pozoruhodné výsledky aj
vnútri našej asociácie. Aj napriek dvom
pandemickým rokom s obmedzenými
možnosťami stretávania sme významne
posilnili naše rady a zdvojnásobili
minuloročný medziročný prírastok
nových členov. Zlepšili sme interné
procesy, posilnili kolektívne
rozhodovanie správnej rady, nastavili
prístupové procesy prijímania nových
členov a očistili asociáciu od dlhov a
záväzkov z minulosti. Naše aktivity sme
sprístupnili priateľom z cirkevných škôl,
ale aj uchádzačom o členstvo, ktorí sa
mohli kvali�kovanejšie rozhodovať o
vstupe do našej asociácie. Našim
členom sme poskytli pravidelné
mesačné online stretávania, štvrťročné
zasadnutia odborných sekcií a
informovanie o novinkách formou
Eduweeku takmer na týždennej báze.
Budúci rok spoločne pripravíme víziu
kvalitného a zodpovedného
súkromného školstva a vzdelávania s
výhľadom do roku 2030 a vďaka našim
partnerom z ALEF Distribution SK, s.r.o.
a solved.� a technológiám 21. storočia,
plánujeme posunúť asociáciu na úroveň
organizácie, ktorá sieťuje a inšpiruje
celú spoločnosť.

Eva Ohraďanová
prezidentka ASŠŠZ
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Špeciálne poďakovanie

POĎAKOVANIE
 zriaďovateľom a riaditeľom škôl a
školských zariadení, ktorí prejavili
dôveru našim aktivitám a rozšírili
naše kruhy, aby svojím dielom
prispeli k napĺňaniu spoločných
cieľov,
 partnerom a priaznivcom, v
spolupráci s ktorými sme dokázali
presadiť dlho očakávané zmeny v
prospech súkromných škôl a
školských zariadení,
 podporovateľom, ktorí �nančne,
materiálne alebo bezplatnými
službami podporili rozvoj našich
aktivít v prospech rozvoja
súkromných škôl a školských
zariadení na Slovensku

patrí všetkým, bez ktorých účasti by sa
nám v roku 2021 nepodarilo presadiť
zmeny a dosiahnuť výrazné úspechy, o
ktorých Vás tejto výročnej správe
informujeme.

  , predseda
Školského výboru Evanjelickej cirkvi
a.v. na Slovensku

Miroslav ČURLÍK

  , prezident
Združenia katolíckych škôl
Slovenska

Daniel MASAROVIČ

  , expertka pre
poradenstvo detí so zdravotným
postihnutím

Jana MERAŠICKÁ

  , riaditeľka
Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie

Janette MOTLOVÁ

  ,
expertka pre poradenstvo detí so
zdravotným postihnutím

Ľuboslava PORUBOVIČOVÁ

  , vedúca
odbornej sekcie zariadení
výchovného poradenstva a
prevencie ASŠŠZ

Miroslava ROBINSON

  , Aliancia
súkromných jaslí a škôlok
Zuzana SAGANOVÁ

  , generálna
riaditeľka Sekcie stredných škôl
MŠVVaŠ SR 

Ľubica SRNÁKOVÁ

  , generálna
riaditeľka Sekcie legislatívno-
právnej MŠVVaŠ SR 

Žaneta SURMAJOVÁ

   tím líder, ALEF
Distribution SK, s.r.o.
Michal ŠTEFFEK,

 
právny expert 
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD,

  , predseda
Výboru Národnej rady SR pre
vzdelávanie, vedu

Richard VAŠEČKA

  , Aliancia
súkromných jaslí a škôlok
Viktória BARÁTOVÁ

  , riaditeľka
LIPANA, n.o (Deti nepočkajú, SKAV)
Daniela ČORBOVÁ
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VÝZVY A ÚSPECHY

ASOCIÁCIE

SÚKROMNÝCH ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

5

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Naša cesta za zmenou �nancovania
začala už pred 13 rokmi, keď
samosprávy získali možnosť rozhodovať
o výške �nancií z podielových daní
podielových daní aj pre súkromných
zriaďovateľov. Od začiatku sme
poukazovali na nedostatky tohto
procesu a žiadali zmenu. Chýbala však
politická vôľa a dostatočná rokovacia
sila, ktorú sme naštartovali až pred
Voľbami 2020 a vyústila do
zakomponovania zrovnoprávnenia
zriaďovateľov v programovom vyhlásení
Vlády SR. Dôležitých spojencov sme
však našli až v tomto roku - spolu so
Združením katolíckych škôl Slovenska a
Školským výborom Evanjelickej cirkvi
a.v. na Slovensku sme vytvorili silný
lobistický tím a prinášali stále nové
materiály, presvedčivé analýzy a
argumenty v prospech zmeny. Hĺbková
analýza VZN a záverečných účtov viac
ako 250 obcí a miest za obdobie rokov
2017-2029, ktorú vypracoval tím vedený
Jankou Némethovou, potvrdila straty na
strane neštátnych zriaďovateľov v
desiatkach miliónov eur.

#Zbohom VZN - vivat
zmluva a pevné
spojenectvo

Alarmujúci výsledok tejto analýzy
naštartoval ďalšie procesy a súčinnosť
predsedu Výboru NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
MŠVVaŠ SR. V spoločnom tíme
neštátnych škôl sme oslovili doc. Jozefa
Tekeliho, ktorý odborne spracoval naše
požiadavky do legislatívneho návrhu.
Množstvo rozhovorov a konzultácií
nakoniec vyústilo do predloženia návrhu
novely zákona č. 596/2003 Z. z., ktorú si
po našej prezentácii osvojil aj minister
školstva a vedenie legislatívno-právnej
sekcie MŠVVaŠ SR. Po opakovaných
stretnutiach k �nálnemu zneniu novely,
rokovaniach v Národnej rade SR,
skupina poslancov na čele s Richardom
Vašečkom predložila novelu ako
poslanecký návrh zákona. Po jej
schválení nasledoval posledný úsek
štafety - na pozadí obrovského
mediálneho protitlaku ZMOS a ÚMS
sme nepriestrelnými argumentmi a
faktami novelu obhájili aj pred
prezidentkou, ktorá ju podpisom, tesne
pred koncom roka, napokon uviedla do
života. Príbeh “našej” novely potvrdil, že
našou najsilnejšou zbraňou je
spojenectvo a spolupráca. Takže, okrem
dlho očakávanej zmeny vo �nancovaní
sme získali aj stabilných a spoľahlivých
partnerov.
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ÚSPECHY 2021

VÝZVY 2021

OBHAJOBA ZÁUJMOV
SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

Cieľom ASŠŠZ je:

ochrana demokratických

princípov vzdelávania v zmysle

spravodlivého prístupu k

vzdelávacím príležitostiam pri

rešpektovaní slobodnej voľby

vzdelávacej cesty osôb žijúcich

na území Slovenskej republiky, 

presadzovanie a obhajoba

oprávnených záujmov

súkromných škôl a školských

zariadení voči štátnym a

samosprávnym orgánom 

Stanovy ASŠŠZ, 2021

 sieťovanie s cieľom lepšieho
presadzovania zmien
 odstraňovanie nerovného prístupu
k neštátnym zriaďovateľom
 účasť pri tvorbe, pripomienkovaní a
revízii kľúčových dokumentov
 spravodlivá transformácia
zariadení výchovného poradenstva
a prevencie

 zavedenie povinného
predprimárneho vzdelávania
 výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR
a Partnerská dohoda SR na roky
2021-2027
 legislatívne zmeny v oblasti
školstva a vzdelávania

presadenie schválenia autorskej

novely neštátnych škôl - prijatie

zásadných zmien vo �nancovaní

škôl a školských zariadení z

DFPO

posilnenie a rozšírenie

spolupráce s organizáciami

cirkevných škôl (Združenie

katolíckych škôl Slovenska,

Školský výbor Evanjelickej cirkvi

a.v. na Slovensku)

presadenie prijatia zásadných

pripomienok v Pláne obnovy a

odolnosti SR a v Partnerskej

dohode SR na roky 2021-2027

(�nancie na digitalizáciu škôl,

zameranie sa na kvalitu škôl,

inklúzia zameraná aj na nadané

deti)

dosiahnutie zabezpečenia

rovného prístupu k neštátnym

centrám poradenstva a

prevencie pri prideľovaní RIAM

kont neštátnym zriaďovateľom
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Ďalšie aktivity

presadenie odstránenia

povinnosti bezplatne poskytovať

povinné predprimárne

vzdelávanie v súkromných

školách

zabezpečenie pravidelných

online stretnut  s MŠVVaŠ SR a

VÚDPaP o procese transformácie

poradenského systému

í 

podpora legislatívneho rámca

pre zavedenie Registra zariadení

predprimárneho vzdelávania na

MŠVVaŠ SR

účasť na rokovaniach Výboru NR

SR pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport k témam vzdelávania v

strategických materiáloch, k

transformácii poradenstva a

predprimárnemu vzdelávaniu

 Otvorený list predsedovi vlády,
ministrom a hl. hygienikovi k
otvoreniu rovnoprávnemu
postaveniu ZUŠ voči športovým
klubom pri obnove vyučovania v
čase pandémie 
 Vytvorenie pracovnej skupiny
neštátnych škôl k riešeniu tém
nerovnoprávneho postavenia
zriaďovateľov stredných škôl v
procese určovania plánov výkonov

 List MŠVVaŠ SR s analýzou procesu
určovania plánov výkonov a
zistenými nedostatkami v
jednotlivých krajoch v roku 2021
 List MŠVVaŠ SR s analýzou
�nancovania neštátnych zariadení
výchovného poradenstva a
prevencie s návrhom zisťovania
údajov
 Nadviazanie spolupráce s Fakultou
humanitných vied Žilinskej
univerzity, v ktorej ASŠŠZ vystupuje
ako autorita z praxe v študijnom
odbore učiteľstvo a pedagogické
vedy
 aktívna účasť v odborných
komisiách a Radách partnerstva
BSK a TSK
 účasť na odborných debatách SKAV
 rozvíjanie spolupráce Zoskupenia
12+ s cieľom zdieľať a presadzovať
spoločný hodnotový rámec v
oblasti vzdelávania v 21. storočí
 mapovanie situácie v súkromných
školách a školských zariadeniach
počas a po pandemickej situácii
 podpora a účasť expertov
súkromných škôl pri tvorbe
kurikulárnej reformy (konferencia,
účasť M. Smrekovej), ako aj
zdieľanie informácií smerom k
súkromným školám
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#Poradenský systém
a jeho kľukatá cesta

Mnohé neštátne poradenské centrá
dlhodobo ledva prežívali “vďaka”
legislatívnej medzere, ktorá
samosprávam umožňovala krátiť im aj
viac ako polovicu �nancií od štátu. 
Počas pandémie pribudlo ďalšie
krátenie �nancií a nepovolenie
poskytovať individuálnu starostlivosť
deťom so špeciálnymi potrebami. 
V tomto roku pribudla ďalšia skúška
prežitia v podobe dobre utajovanej
transformácie poradenského systému,
ktorá sa od začiatku pripravovala
“zhora”, bez akceptovania skúseností
neštátnych zriaďovateľov, ktorých
poradne tvoria polovicu poradenského
systému na Slovensku. 
MŠVVaŠ SR v snahe zlepšiť dostupnosť a
kvalitu pomoci všetkým deťom so
špeciálnymi potrebami začalo realizovať
reformu, v ktorej absentovali kľúčové
východiskové i cieľové materiály
(stratégie, merateľné ukazovatele,
pilotného overovania, nástroje
�nancovania…). Ani na opakované
otázky sme nedostávali relevantné
informácie o počte a nastavení budúcej
siete.

Ústnym podaním sa začala šíriť
“�lozo�a transformácie”, meniaca sa v
čase a bez účasti neštátnych
zriaďovateľov.
Začiatkom roka MŠVVaŠ SR  a tvorcovia
transformácie nastavili likvidačnú
legislatívu, neprijali naše argumenty, ani
závery expertných skupín. 
Zlom nastal až v auguste 2021, keď na
základe viacerých listov a výziev, ako aj
neustáleho “tlaku zdola” bola jediný raz
prizvaná prezidentka ASŠŠZ na
zasadnutie Metodickej rady VÚDPaP na
pôde MŠVVaŠ SR. Dosiahli sme rovný
prístup pre pridelenie RIAM kont, aj
školenia, etablovanie zástupcov v
pracovných skupinách. 
Naším najväčším úspechom boli
jesenné pravidelné stretnutia MŠVVaŠ
SR a VÚDPaP. Dozvedali sme sa o
krokoch, podmienkach,  poskytovali
spätnú väzbu (napr. cca 300
konkrétnych písomných otázok, na ktoré
sme nikdy nedostali prisľúbenú
písomnú odpoveď), vypisovali
formuláre, ktoré nikto nikdy
nevyhodnotil.
Poučenie? Budeme ešte dôsledne strážiť
procesy a dôsledky transformácie, aby
sa deťom priniesla deklarovanú
dostupnosť, kvalitu a adresnosť
poskytovanej pomoci.
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ÚSPECHY 2021

VÝZVY 2021

PREZENTÁCIA,
KOMUNIKÁCIA 
A OBJEKTÍVNA
INFORMOVANOSŤ 
O ČINNOSTI
SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

Cieľom ASŠŠZ je:

vytváranie podmienok pre

prezentáciu súkromných škôl a

školských zariadení na

verejnosti,

usilovanie o objektívnu

informovanosť odbornej aj

laickej verejnosti o činnosti

súkromných škôl a školských

zariadení

Stanovy ASŠŠZ, 2021

 upevnenie pozície ASŠŠZ ako lídra
súkromných škôl a školských
zariadení
 skvalitnenie informovanosti o
činnosti ASŠŠZ

spoluorganizovanie otváracej

konferencie aktérov

mimovládnych organizácií v

oblasti vzdelávania ku

kurikulárnej refome s názvom

Zmenu v školstve potrebujú

hlavne deti (30. 6. 2021)

zdvojnásobený ročný prírastok

nových členov v ASŠŠZ ako

dôsledok našich externých

aktivít (pozývania nečlenov na

interné podujatia)

zvýšenie záujmu o informačný

týždenník EDUweek  ASŠŠZ

prezentovanie povinného

predprimárneho vzdelávania

(PPV) z pohľadu súkromných škôl

v médiách (TA3, RTVS)

nevyvrátiteľné argumentovania

na základe vlastných analýz k

transformácii poradenstva,

prijatiu novely zákona o

�nancovaní z podielových daní a

zmenám v PPV

publikácia Od VZN k zmluve, Od

VZN k zmluve - aktualizované

vydanie

publikácia #kurikulárna reforma

hlavne pre deti

výstupná analýza VZN 2020
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Právny rámec je základným pilierom
nášho fungovania, preto
pripomienkovanie legislatívy plníme s
plným nasadením a mnohoročnými
skúsenosťami. Avšak množstvo
predkladaných zmien a rýchlosť ich
prípravy v roku 2021 prekvapili aj
ostrieľaných harcovníkov spomedzi nás.
Zavalila nás legislatívna smršť návrhov,
často predkladaných bez diskusie, či už
odbornej alebo verejnej. Najčastejšie v
skrátených legislatívnych konaniach
sme v medzirezortnom
pripomienkovom konaní (MPK) odrážali
často ničím nepodložené návrhy, napr.
na zrušenie rozšíreného vzdelávania v
ZUŠ, snahu o bezplatné vzdelávanie
predškolákov aj v súkromných školách,
zrušenie vydávania absolventských
diplomov, oklieštenie starostlivosti o
klientov poradenských zariadení len na
územie jedného kraja a pod. Naše
miesto v zapájaní sa do legislatívneho
procesu pripomínalo úlohu brankára,
ktorý schytáva útoky zo všetkých strán a
na poslednú chvíľu zabraňuje gólu.

#Od legislatívy šitej
horúcou ihlou k
aktívnemu prístupu k
reforme vzdelávania

Nádej v podobe nominácie Evy
Ohraďanovej, prezidentky ASŠŠZ do
Stálej poradnej skupiny ministerstva,
ktorá sa mala vyjadrovať k strategickým
zmenám v školstve vrátane
predkladanej legislatívy, veľmi rýchlo
opadla. Z dobrej príležitosti sa stala len
formálna funkcia (poradná skupina sa
stretla len dvakrát a to len k štatútu). Aj
preto sa naša novela zmeny
�nancovania z podielových daní javí ako
zázrak v tomto legislatívnom chaose,
kde dokonca kvôli neuveriteľnému
množstvu pripomienok museli niektoré
návrhy prejsť celým MPK dvakrát, alebo
kde ministerstvo pripomienkovalo svoj
vlastný návrh. Aktívna účasť v
legislatívnom procese nás síce stála
stovky hodín práce a desiatky
prebdených nocí, no zároveň pevne
ukotvila naše spojenectvo so
zástupcami cirkevných škôl a ďalšími
partnermi zo Zoskupenia 12+. V
strategických dokumentov - Plánu
obnovy a odolnosti SR a Partnerskej
dohody SR na roky 2021-2027 sa nám
podarili zmeny v prospech všetkých detí
bez ohľadu na ich sociálny status či
zdravotný stav a zabrániť nezmyselným
nákupom pod rúškom digitalizácie
vzdelávania. Pripomienkovanie odhalilo
absenciu kľúčového dokumentu -
Stratégie výchovy a vzdelávania do roku
2030, čo aj pre nás zostáva výzvou do
roku 2022.
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ÚSPECHY 2021

VÝZVY 2021

VNÚTORNÝ ROZVOJ
ASOCIÁCIE,
PODPORA A
ORGANIZÁCIA
VZÁJOMNEJ
SPOLUPRÁCE 
SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ 

Cieľom ASŠŠZ je:

podpora a organizácia vnútornej

spolupráce súkromných škôl a

školských zariadení, vrátane

medzinárodnej spolupráce,

podpora pri zabezpečovaní

kvality súkromných škôl podľa

nimi zade�novaných cieľov

edukácie.

Stanovy ASŠŠZ, 2021

 skvalitňovanie vnútorných
procesov
 stabilizácia členskej základne
 nastavenia komunikácie na úrovni
Správnej rady, odborných sekcií,
členskej základne

zdvojnásobený ročný prírastok

nových členov v ASŠŠZ (50 nových

členov), ktorí prešli

novonastaveným rozhodovacím

procesom na základe

obojstranného spoznávania sa

kolektívne riadenie aktivít ASŠŠZ

na mesačnej báze rokovaní

Správnej rady 

zorganizovaných 20 riadnych

online zasadnutí odborných

sekcií a ďalších 5 mimoriadnych

stretnutí k ad hoc témam

zvýšenie úrovne informovanosti

členov na mesačné online

stretnutia (9 stretnutí) s

narastajúcim počtom účastníkov

EDUweek - nastavenie mailovej

informovanosti členov z

registrovaných uchádzačov na

spravidla týždennej báze 

 

(167 účastníkov na 2 webinároch:

vysoká účasť na podujatiach pre

zvyšovanie odborných zručností

- Bedeker Z: NÁJMY... (16.3.2021)
- Bedeker Z: OD VZN K ZMLUVE...
(30.12.2021)
webináre ALEF - WEBEX -

zvyšovanie zručností 

Podpora členov - konzultačná a

poradenská činnosť
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ČLENSTVO A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ASOCIÁCIE

SÚKROMNÝCH ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
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Zoznam členov ASŠŠZ

SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

ČLENOVIA

ASOCIÁCIE

Zatiaľ, čo v roku 2020 mala
ASŠŠZ 136 členov, v roku 2021 na
základe odporúčania Správnej rady sa
ich počet navýšil na 182 členov (a 
ďalších 12 registrovaných uchádzačov o
členstvo). Takýto medziročný nárast
záujemcov o členstvo nezaznamenala
ASŠŠZ minimálne za ostatných 10 rokov.

V súčasnosti sa počet členov blíži k

číslu 200: 

  
 

 

:

1. agore s.r.o., Bratislava: 

www.vrakunacik.sk
2. Akadémia LEAF - LEAF Academy,

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

3. Bakomi, Banská Štiavnica 

4. Beata Nemcová, MARTIN:    

www.smsmudronova.estranky.sk
5. BRANTIA, s. r. o., Spišská Nová Ves 

6. CENTRUM NADANIA n. o. skrátený

názov CENADA, n.o., Bratislava - m. č.

Podunajské Biskupice 

7. Citybabycare o.z., Nová Dedinka

www.citybabycare.sk

 
 /

Súkromná materská škola pri DDS, s.r.o.,
Kežmarok 

 

 

     

 

 

 

 

8. COOP PRODUKT SLOVENSKO,

Bratislava: www.cpscoop.sk
9. Denné detské sanatórium s.r.o.

10. Detské športové centrum Loptička s.

r. o., Košice - mestská časť Západ 

11. Deutsch-Slowakische Akademien,

a.s., Brezno

12. doc. Mgr. Margita SchmidtováPhD.,

Kremnica 

13. Duálna akadémia, z.z.p.o.,

Bratislava: www.dualnaakademia.sk 
14. EduGo s.r.o., Žilina

15. EFFECTIVE SERVICES, s.r.o., Košice -

Barca 

16. Eva Keselicová, 085 01 Bardejov: 

www.zuskesel.sk 
17. GALILEO SCHOOL, s.r.o., Bratislava

18. HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO

PORADENSTVA, n.o., Púchov

19. HEURÉKA Slovakia, o.z., Zvolen 

20. Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov

21. INškôlka s. r. o., Bratislava - mestská

časť Rača 

22. JUVENTAS Žilina, n. o., 010 01 Žilina:

https://zirafa.sk/ 
23. Life Academy, s. r. o., 058 01 Poprad:

https://www.lifeacademy.sk
24. LOGaDYS n.o., 93101 Šamorín 

25. MAGYAR, s.r.o., Senec:

www.primakids.sk 

https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.vrakunacik.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.smsmudronova.estranky.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.citybabycare.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.cpscoop.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.dualnaakademia.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.zuskesel.sk
https://zirafa.sk/
https://www.lifeacademy.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.primakids.sk
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26. Martico New Age, Martin 

27. MATERSKÁ ŠKOLA - STONOŽKA,

s.r.o., Liptovský Mikuláš 

28. Montessori cesta, o.z., Prešov 

29. OZ FELIX Bratislava, Bratislava:

www.skolyfelix.sk
30. PaedDr.Eva Gelányiová, 934 05

Levice

31. PEKNÁ CESTIČKA, s. r. o., Bratislava 

32. QUO VADIS, o.z., Zvolen 

33. SCŠPP, Spišský Hrhov:     

www.scsphrhov.sk
34. SCŠPP - Centrum detskej reči, 917 01

Trnava: www.centrumreci.sk 
35. SCSPP Štúrovo, Štúrovo:

www.poradna-svodin.sk 
36. SGCR s.r.o, Košice 

37. SMŠ ELBA, Prešov 

38. SONFOL, s.r.o., Bratislava 

39. SSOŠ obchodu a služieb, Očová:

https://skolaistoty.edupage.org/
40. Súkromná materská škola Čachtice

n.o., Čachtice

41. Súkromná materská škola ELC,

Košice: www.elc.sk 
42. Súkromná obchodná akadémia, 080

05 Prešov: www.soapo.sk
43. Súkromná škola umeleckého

priemyslu, Zvolen 

44. Súkromná škola umeleckého

priemyslu Bohumila Baču, 821 04

Bratislava: www.skoladizajnu.sk
45. Súkromná škola umeleckého

priemyslu, Gagarinova ul. č .

2490/13,Topoľčany, Topoľčany

 ,
 

  

 

 

 

 

46. Súkromná SOŠ PAMIKO, Košice:

sukromnasospamiko.edupage.org
www.pamikoskola.sk
47. Súkromná SOŠ pedagogická, 955 01

Topoľčany: https://ssosto.edupage.org/
48. Súkromná spojená škola, Detva:

www.magikos.sk 
49. Súkromná spojená škola, Martin:

www.sukromnaskola.eu 
50. Súkromná spojená škola, Prievidza:

www.eskolapd.sk 
51. Súkromná spojená škola

/AutistiPrešov/, Prešov:

www.autistipresov.sk 
52. Súkromná Spojená škola EDUCO, 029

01 Námestovo - Slanická osada

53. Súkromná spojená škola EDURAM,

Maurerova 55, Krompachy, 053 42

Krompachy: www.skolaeduram.sk
54. Súkromná spojená škola European

English School, Prešov

55. Súkromná spojená škola Železiarne

Podbrezová, Družby 554/64,

Podbrezová, Podbrezová:

https://www.ssszp.sk/ 
56. Súkromná spojená škola,

Starozagorská 8, Košice, Košice -

mestská časť Sídlisko KVP

57. Súkromná spojená škola, Ul. J.

Lettricha č.3, Martin, Martin 

58. Súkromná stredná odborná škola,

Žilina 

59. Súkromná stredná odborná škola,

Giraltovce

https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.skolyfelix.sk
https://app.designrr.io/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.centrumreci.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.poradna-svodin.sk
https://skolaistoty.edupage.org/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.elc.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.soapo.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.skoladizajnu.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/sukromnasospamiko.edupage.org
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.pamikoskola.sk
https://ssosto.edupage.org/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.magikos.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.sukromnaskola.eu
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.eskolapd.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.autistipresov.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.skolaeduram.sk
https://www.ssszp.sk/
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60. Súkromná stredná odborná škola,

Košice - m. č. Dargovských hrdinov 

61. Súkromná stredná odborná škola,

Poprad: ssosta.edupage.org
62. Súkromná stredná odborná škola,

Bratislava: https://www.sous-ruzinov.sk
63. Súkromná stredná odborná škola -

ELBA, Prešov 

64. Súkromná stredná odborná škola –

Magán Szakközépiskola, L.

Novomeského 2070, 979 01 Rimavská

Sobota, Rimavská Sobota 

65. Súkromná stredná odborná škola

ADVENTIM - Magán Szakközépiskola

ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1,

Dunajská Streda, Dunajská Streda

66. Súkromná stredná odborná škola

ANIMUS, Nitra:

https://ssosanimus.edupage.org/
67. Súkromná stredná odborná škola

Gos-Sk, Trnava 

68. Súkromná stredná odborná škola

HOST, Riazanská 75, Bratislava,

Bratislava

69. Súkromná stredná odborná škola

hoteliérstva a gastronómie Mladosť,

Prešov 

70. Súkromná stredná odborná škola

podnikania, Zvolen 

71. Súkromná stredná odborná škola

technická, Žiar nad Hronom 965 01:

www.ssost.sk
72. Súkromná stredná odborná škola

VIA HUMANA, Skalica: www.viahumana.sk

,

  

  

73. Súkromná stredná odborná škola,

Hviezdoslavova 11, Bardejov, Bardejov 

74. Súkromná stredná športová škola

ELBA, Smetanova 2, Prešov, Prešov 

75. Súkromná stredná umelecká škola

�lmová, Petzvalova 2, Košice, Košice -

mestská časť Západ 

76. Súkromná umelecká škola Sylvie

Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán

Müvészeti Alapiskola, Chotín 946 31 

77. Súkromná základná škola, Košice -

mestská časť Nad jazerom 

78. Súkromná základná škola, Martin:

https://edukey.edupage.org/ 
79. Súkromná základná škola BESST,

Limbová 3, Trnava, Trnava 

80. Súkromná základná škola FELIX

Bratislava, Bratislava:

https://www.skolafelix.sk/
https://www.felixtematinska.sk/ 
81. Súkromná základná škola

Giraltovce, Giraltovce 

82. Súkromná základná škola

Komenského 2, Košice, Košice 

83. Súkromná základná škola s

materskou školou pre žiakov a deti s

autizmom, Žilina

84. Súkromná základná škola

waldorfská, Bratislava: www.waldorf.sk
85. Súkromná základná škola, Gorkého

4, Skalica, Skalica: zsstvorlistok.sk
86. Súkromná základná škola, Kysucká

14, Senec, 90301 Senec:

www.skolasenec.edupage.sk 

https://app.designrr.io/He3taojtgi/ssosta.edupage.org
https://www.sous-ruzinov.sk/
https://ssosanimus.edupage.org/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.ssost.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.viahumana.sk
https://edukey.edupage.org/
https://www.skolafelix.sk/
https://www.felixtematinska.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.waldorf.sk
https://zsstvorlistok.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.skolasenec.edupage.sk
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87. Súkromná základná škola, Ružová

14, Banská Bystrica, Banská Bystrica:

www.skolau�lipa.sk
88. Súkromná základná škola, Slobody

1, Košice, Košice: www.slobody.sk
89. Súkromná základná škola, Tr.SNP

104, Košice, Košice: www.nasa-
skola.edupage.org 
90. Súkromná základná umelecká škola,

Vranov nad Topľou 

91. SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ

ŠKOLA, Trenčianska Teplá 

92. Súkromná základná umelecká škola,

Trnava 

93. Súkromná základná umelecká škola,

Trenčín 

94. Súkromná základná umelecká škola,

Bardejov 

95. Súkromná základná umelecká škola,

Martin 

96. Súkromná základná umelecká škola,

Prešov: https://www.szusdama.sk
97. Súkromná základná umelecká škola,

Stará Ľubovňa 

98. Súkromná základná umelecká škola,

Trenčín 

99. Súkromná základná umelecká škola,

Snina: www.szusmerlin.edupage.org 
100. Súkromná základná umelecká

škola, 06601 Humenné:

www.muza.edupage.org 
101. Súkromná základná umelecká

škola, 03601 Martin:

https://suzus2.webnode.sk/ 

  

  

  

 

 

102. Súkromná základná umelecká

škola, 071 01 Michalovce: szusjurosik.sk
103. Súkromná základná umelecká

škola, Námestovo: www.fernezova.sk
104. Súkromná základná umelecká

škola, Košice: http://www.sukromna-
zus.sk/ 
105. Súkromná základná umelecká

škola, Liptovský Hrádok: www.szuslh.sk
106. Súkromná základná umelecká

škola ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137,

Veľké Uherce 

107. Súkromná základná umelecká

škola ATELIÉR, Vodná 20, Senec, Senec 

108. Súkromná základná umelecká

škola BRIOSO, Žilina 

109. Súkromná základná umelecká

škola Diamonds, Opatovce nad Nitrou:

www.szusdiamonds.sk 
110. Súkromná základná umelecká

škola ELBA, Prešov 

111. Súkromná základná umelecká

škola Fantázia, Svit

112.Súkromná základná umelecká škola

Jánoš, Ružomberok: www.skolajanos.sk
113. Súkromná základná umelecká

škola Kataríny Pappovej, 943 52 Mužla:

www.szus-papp.sk 
114. Súkromná základná umelecká

škola Margecany, Margecany:

http://www.szusmargecany.sk
115. Súkromná základná umelecká

škola Renaty Madarászovej, Nám. 1.

mája č.2, 90301 Senec, Senec 

https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.skolaufilipa.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.slobody.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.nasa-skola.edupage.org
https://www.szusdama.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.szusmerlin.edupage.org
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.muza.edupage.org
https://suzus2.webnode.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/szusjurosik.sk
https://www.fernezova.sk/
http://www.sukromna-zus.sk/
https://www.szuslh.sk/
https://www.szusdiamonds.sk/
https://www.skolajanos.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.szus-papp.sk
http://www.szusmargecany.sk/
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116. Súkromná základná umelecká

škola Róberta Tatára, Banská Bystrica 

117. Súkromná základná umelecká

škola SKalité-Kudlov, Skalité:

szusskalite.sk 
118. Súkromná základná umelecká

škola STELLA, 017 07 Považská Bystrica:

szusstella.edupage.org/ 
119. Súkromná základná umelecká

škola v Hliníku nad Hronom, Hliník nad

Hronom

120. Súkromná základná umelecká

škola Vlada Urbana, Košice 

121. Súkromná základná umelecká

škola, Breziny 289, Prakovce, Prakovce 

122. Súkromná základná umelecká

škola, Hlavná 513/30, Nová Dedinka,

Nová Dedinka, 900 29:

www.atelierkompas.com
123. Súkromná základná umelecká

škola, Námestie A. Bernoláka 375/1,

Námestovo, Námestovo:

www.szuspierrot.sk
124. Súkromná základná umelecká

škola, Osloboditeľská 27, Bratislava,

Bratislava: www.szusba.sk 
125. Súkromná základná umelecká

škola, Štúrova 421/3, Červeník, Červeník

126. Súkromná základná umelecká

škola, Ul. Hlavná 1737/12, Stropkov,

Stropkov

127. Súkromná základná umelecká

škola, Zádielska 12, Košice, Košice -

mestská časť Staré Mesto

 

 

 

 

128. Súkromná ZŠ, Nová Dubnica:

www.szsndca.sk
129. Súkromná ZUŠ, Predmestská 17,

Žilina, Žilina: www.yamahazus.sk
130. Súkromná ZUŠ, Železničná 14,

Bratislava, Bratislava: www.adamante.sk
131. Súkromná stredná odborná škola

ochrany osôb a majetku, Bratislava -

mestská časť Petržalka:

www.nasaskola.sk 
132. Súkromné bilingválne gymnázium,

Galanta 

133. Súkromné bilingválne gymnázium

BESST, Limbová 3, Trnava, Trnava 

134. Súkromné centrum špeciálno -

pedagogického poradenstva Nosko

Health Prevention, Ružomberok 

135. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, I. Krasku

3, Levice, Levice 

136. Súkromné centrum poradenstva a

prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké

Tatry, Vysoké Tatry, 059 81:

www.poradna-tatry.sk 
137. Súkromné centrum špeciálno -

pedagogického poradenstva, Trstená:

www.euporadna.sk 
138. Súkromné centrum špeciálno -

pedagogického poradenstva, Kálnica

385, Kálnica 

139. Súkromné centrum špeciálno

pedagogického poradenstva,

Námestovo: www.euporadna.sk 

https://szusskalite.sk/
https://szusstella.edupage.org/
https://www.atelierkompas.com/
https://www.szuspierrot.sk/
https://www.szusba.sk/
https://www.szsndca.sk/
https://www.yamahazus.sk/
https://www.adamante.sk/
https://www.nasaskola.sk/
https://www.poradna-tatry.sk/
https://www.euporadna.sk/
https://www.euporadna.sk/
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150. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva,

Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina,

Elokované pracovisko, 26. novembra

1510/3, 066 01 Humenné, 069 01 Snina:

scsppsnina.estranky.sk
151. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, Slnečná 5,

Sereď, Sereď 

152. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, ul. J. Kráľa

1, Topoľčany, Topoľčany 

153. Súkromné centrum špecilno-

pedagogického poradenstva, Bratislava,

821 02

154. Súkromné centrum ŠPP - od

1.1.2023 Súkromné centrum

poradenstva a prevencie, Nová

Dubnica: specialnaporadna.sk
155. Súkromné centrum ŠPP, Tročany

22, Tročany 22, 086 41 Raslavice:

www.scsppbj.sk
156. Súkromné gymnázium, Bratislava -

mestská časť Nové Mesto 

157. Súkromné gymnázium FUTURUM,

Trenčín 

158. Súkromné konzervatórium, Zvolen:

www.pinkharmony.sk 
159. Súkromné konzervatórium

Dezidera Kardoša, Prešov:

www.skdkpo.sk 

  

 

 

 

 

140. Súkromné centrum

špeciálnopedagogického poradenstva,

Žilina 

141. Súkromné centrum

špeciálnopedagogického poradenstva,

Nové Zámky: www.poradnanz.sk
142. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva,

Zemianske Kostoľany 

143. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, 811 06

Bratislava: www.andreas.sk
144. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, Pavlovce

nad Uhom 072 14:

https://www.youtube.com/watch?
v=gmUamirRcuM 
145. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, Bánovce

nad Bebravou: sukromnecentrumbn.sk 
146. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva,

Chorvátsky Grob: https://logo-centrum.sk/
147. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, Jablonov:

www.scsppjablonov.sk 
148. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva Piešťany,

Piešťany: www.poradnapiestany.sk 
149. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, 13.

januára 716/23, Poltár, Lučenec 

https://scsppsnina.estranky.sk/
https://specialnaporadna.sk/
https://www.scsppbj.sk/
https://www.pinkharmony.sk/
https://www.skdkpo.sk/
https://www.poradnanz.sk/
https://www.andreas.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=gmUamirRcuM
https://sukromnecentrumbn.sk/
https://logo-centrum.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.scsppjablonov.sk
https://www.poradnapiestany.sk/
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174. SZUŠ Volcano, Handlová:

http://szusvolcano.sk 
175. SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava,

Bratislava: www.zuska.sk 
176. TENENET o.z., 903 01 Senec:

www.tenenet.sk 
177. Umelecké združenie ATELÉR,

Partizánske, Veľké Bielice:

www.szusatelier.sk 
178. UniCare Centrum, s.r.o,, Bratislava:

www.unicare.sk 
179. VSOM, s. r. o., Štúrovo 

180. Výchovno-vzdelávacie združenie,

Bratislava: www.1sg.sk 
181. Združenie rodičov spoločnej

nemecko-slovenskej školy v Bratislave,

Bratislava: www.deutscheschule.sk 
182. Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.,

Bratislava - mestská časť Petržalka

 

  

  

 

  

 

160. Súkromné konzervatórium

Dezidera Kardoša, Gagarinova ul.

č.2490/13, Topoľčany, Topoľčany

161. Súkromné konzervatórium,

Zádielska 12, Košice, Košice - mestská

časť Staré Mesto 

162. Súkromné tanečné

konzervatórium, Liptovský Hrádok:

www.stklh.sk 
163. Súkromné tanečné konzervatórium

Dušana Nebylu, Trnava: www.stkdn.sk
164. SZŠ Felix Liptovský Mikuláš,

Liptovský Mikuláš:

https://zsfelixlm.edupage.org 
165. SZŠ s MŠ Marie Montessori,

Bratislava: www.montessori.sk
166. SZUŠ, Michalovce 

167. SZUŠ Akadémia muzika, Terchová:

www.akademiamuzika.sk
168. SZUŠ Anima Libera, Lietavská

Lúčka: www.szus-animalibera.sk
169. SZUŠ Ďurková 18 Nitra, Nitra:

www.tralaskola.sk 
170. SZUŠ Mierová 46 Bratislava, SZUŠ

Mierová Mierová 46 Bratislava:

www.zsmierova46.sk 
171. SZUŠ Omšenie, Omšenie:

www.szusomsenie.sk 
172. SZUŠ Proko�evova 5, Bratislava:

www.umeleckaskola.sk 
173. SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor:

http://szus.rosnicka1.sk/sk/ 

http://szusvolcano.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.zuska.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.tenenet.sk
https://www.szusatelier.sk/
https://www.unicare.sk/
https://www.1sg.sk/
https://www.deutscheschule.sk/
https://www.stklh.sk/
https://www.stkdn.sk/
https://zsfelixlm.edupage.org/
https://www.montessori.sk/
https://www.akademiamuzika.sk/
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.szus-animalibera.sk
https://app.designrr.io/He3taojtgi/www.tralaskola.sk
https://www.zsmierova46.sk/
https://www.szusomsenie.sk/
https://www.umeleckaskola.sk/
https://http//szus.rosnicka1.sk/sk/
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VEDÚCI ODBORNÝCH

SEKCIÍ

 Materská školy a nesieťové
predškolské zariadenia:
Beáta Nemcová

 Základné školy: Juraj Droppa

 Stredné školy: H. Drgová

Petrovičová

 Základné umelecké školy: Jana

Némethová

 Poradenské centrá (CŠPPa CPPPaP):
Miroslava Robinson

 Emil Blicha
 Henrieta Drgová Petrovičová
 Juraj Droppa
 Adam Kavec
 Ondrej Mokos
 Jana Némethová
 Eva Ohraďanová

V roku 2021 činnosť v Správnej rade
ASŠŠZ ukončili: 

REVÍZNA KOMISIA

SPRÁVNA RADA

 Adriana Garrett
 Iveta Michalíková
 Mária Šoltys Záthurecká

V roku 2021 v revíznej komisii ASŠŠZ
ukončili činnosť:

 Eva Ohraďanová, prezidentka
 Juraj Droppa, viceprezident
 Jana Némethová, viceprezidentka

 Dušan Rohaľ
 Mária Smreková
 Miroslav Tóth

 Iveta Pavlíková
 Tibor Ukropec

 Erika Menkynová
 Daniela Znášiková

PREZIDENT A

VICEPREZIDENTI

Zloženie výkonných orgánov ASŠŠZ na
základe rozhodnutia VZ z 15.5.2021:

Najvyšším orgánom ASŠŠZ je Valné

zhromaždenie, ktoré tvoria všetci

členovia. Výkonné orgány: prezident,

správna rada, revízna komisia.

SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

ZÁSTUPCOVIA

ASOCIÁCIE
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ZÁSTUPCOVIA ASŠŠZ

DELEGOVANÍ SR ASŠŠZ V

EXTERNÝCH 

PRACOVNÝCH SKUPINÁCH

A KOMISIÁCH:

 Bratislavský samosprávny kraj:
Mária Smreková

 Trnavský samosprávny kraj:
Henrieta Drgová Petrovičová

 Nitriansky samosprávny kraj:
Ondrej Mokos

 Trenčiansky samosprávny kraj:
Adam Kavec

 Žilinský samosprávny kraj: 
Eva Ohraďanová

 Banskobystrický samosprávny kraj:
Iveta Michalíková

 Prešovský samosprávny kraj:
Emil Blicha

 
Ľubica Petríková
Košický samosprávny kraj:

ZÁSTUPCOVIA V KROVP

Zoznam aktívnych zástupcov
súkromných škôl a školských zariadení
na základe delegovania SR ASŠŠZ:

 
- Pracovná skupina pre oblasť
vzdelávania pri Rade partnerstva pre
integrovaný územný rozvoj TSK na roky
2021-2027
- Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre
prípravu novej vyhlášky MŠVVaŠ SR,
ktorou sa ustanovujú kritériá na
určovanie najvyššieho počtu žiakov 1.
ročníka SŠ

Henrieta Drgová Petrovičová: 

 J  Komisia MŠVVaŠ SR pre
morálne oceňovanie
uraj Droppa:

  Tematická komisia
Regionálne školstvo a vzdelávanie pri
Rade partnerstva pre Integrovaný
územný rozvoj Bratislavského kraja na
roky 2021-2027 

Dana Jančinová: 

   Pracovná skupina pre
mapovanie uplatnenia absolventov
stredných a vysokých škôl pri MŠVVaŠ
SR

Ondrej Mokos:

 
- Stála poradná skupina MŠVVaŠ SR
- Odborná pracovná skupina pre
prípravu Návrhu zákona o správe v
školstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 

Eva Ohraďanová:

  Rada partnerstva pre
Integrovaný územný rozvoj
Bratislavského kraja na roky 2021-2027

Mária Smreková: 

  Rada partnerstva
pre integrovaný územný rozvoj
Trnavského samosprávneho kraja na
roky 2021-2027

František Štefanec: 
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ČO ROBÍME

SÚKROMNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

KONTAKTNÉ

INFORMÁCIE

ASOCIÁCIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

je združenie súkromných škôl, školských
zariadení a ich zriaďovateľov.

Asociácia súkromných škôl a

školských zariadení Slovenska

(ASŠŠZ)

Výročnú správu ASŠŠZS spracovala Strella
Hanzelová a Eva Ohraďanová. 
Gra�cká úprava: Stella Hanzelová
Výročnú správu VZ ASŠŠZ za rok 2021
schválila Správna rada 10. 5. 2022

SNP 251/33 
033 01 Liptovský Hrádok

www.sukromneskoly.sk 
info@sukromneskoly.sk

Asociácia súkromných škôl a

školských zariadení Slovenska

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 zastupujeme a obhajujeme záujmy
súkromných škôl a školských
zariadení: materské školy, základné
školy, stredné školy, základné
umelecké školy a konzervatóriá,
centrá voľného času a školské
kluby, zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie (CŠPP a
CPPPaP) a ďalšie školské
zariadenia,
 budujeme komunitu vzájomne si
pomáhajúcich škôl a školských
zariadení,
 aktívne vstupujeme do tvorby
školskej legislatívy s cieľom
vytvárať optimálne podmienky pre
vzdelávanie v súkromných školách
a školských zariadeniach,
 vzdelávame a školíme svojich
členov.

 Asociácia súkromných škôl a
školských zariadení Slovenska
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