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Príhovor 
 

 

Vážené kolegyne a kolegovia 

Keď sa v roku plnom mimo-

riadnych situácií obzeráme za 

rokom 2019 s otázkou: „Aký bol?“, 

napadá mi len jednoduché: 

„Náročný, ale zvládli sme ho“.  

V minulom roku sme hneď v januári vkročili rázne do komunikácie 

s ministerstvom i samosprávnymi krajmi a vyslovili potrebu 

definovania kritérií kvality stredných škôl. Dôvodom bol fakt, že sa 

viaceré súkromné stredné školy dostali do existenčného ohrozenia na 

základe neobjektívneho určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka zo 

strany samosprávnych krajov. Kvalita má byť prvoradým kritériom pre 

existenciu či neexistenciu školy naprieč všetkými zriaďovateľmi. Preto 

otázka kvality rezonovala aj na mimoriadnom októbrovom zasadnutí 

Valného zhromaždenia ASŠŠZS a stala sa aj kľúčovou dlhodobou 

témou členskej základne i témou, ktorú sa nám podarilo presadiť do 

Programového vyhlásenia vlády SR. 

Sme jedinou nezávislou nepolitickou neziskovou organizáciou svojho 

druhu, ktorá už 25 rokov združuje zriaďovateľov súkromných škôl 

a školských zariadení na Slovensku. Chránime a obhajujeme rovno-

právne postavenie súkromných škôl a školských zariadení ako 

legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku. V apríli sme si 

pripomenuli naše výročie a ocenili osobnosti, ktoré pri nás stáli počas 

tejto cesty, ukazovali smer a odhodlane vytárali lepšie podmienky pre 

našu existenciu a fungovanie. 
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Kľúčovým míľnikom v našej činnosti boli výrazné zmeny, ktoré 

naštartovalo prekvapujúce oznámenie prezidentky Saskie Repčíkovej 

o jej odchode z funkcie a následne aj z ASŠŠZS. Toto rozhodnutie 

zmobilizovalo Správnu radu, ktorá svojou intenzívnou činnosťou 

nastavila rok 2019 ako prelomový rok v našej činnosti. Asociácia 

prešla vnútorným auditom – prehodnotením a zhodnotením toho, čo 

doteraz fungovalo a nastavovaním nových pravidiel, s ktorými sme 

Vás už čiastočne oboznámili na októbrovom Valnom zhromaždení. 

Presťahovali sme sídlo do Liptovského Hrádku, správna rada začala 

intenzívne fungovať ako kolektívny orgán, ktorý od apríla až do 

decembra zasadal v priemere raz mesačne, poveril ma vedením 

organizácie, prijal na plný úväzok zamestnankyňu, ktorá na dennej 

báze koordinuje naše aktivity. 

Správna rada tiež nastavila novú víziu našej organizácie založenú na 

členstve kvalitných škôl a školských zariadení, začala intenzívnejšie 

komunikovať náš najväčší a najdlhšie pretrvávajúci problém 

nerovnoprávneho postavenia zriaďovateľov a skrivodlivosti, ktoré 

z neho vyplývajú. S blížiacimi sa Voľbami do Národnej rady SR 2020 

sme naštartovali intenzívny dialóg s viacerými kandidujúcimi 

politickými stranami a hnutiami. Na osobných stretnutiach sme 

vysvetľovali naše diskriminujúce postavenie a komunikovali naše 

Memorandum. Následne sme ich oslovili s dotazníkom a tiež 

vypracovali dôslednú analýzu Volebných programov týchto strán 

a hnutí. 

Už dnes môžeme konštatovať, že naše aktivity v roku 2019 boli 

dobrým základom, ktorý sa plne prejavil hneď v začiatku roka 2020.  

Téma zrovnoprávnenia zriaďovateľov bola jednou z nosných tém 

Branislava Gröhlinga, tímlídra pre školstvo strany Sloboda 

a Solidarita. Následne sa jej riešenie po jeho zvolení za ministra 

školstva stalo aj úlohou zapracovanou do Programového vyhlásenia 

vlády SR. 
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Nastavenie nového fungovania manažmentu Asociácie sa potvrdilo 

ako správne aj pri vyhlásení mimoriadnej situácie spôsobenej 

pandémiou COVID-19 a veríme, že kľúčové rozhodnutia, ktoré sme 

v roku 2019 prijali, budú dobrým základom aj do ďalších rokov.  

Naším cieľom je silná organizácia združujúca hlas zriaďovateľov 

súkromných škôl a školských zariadení, ktorí sú nositeľmi nášho 

„rodinného striebra“ – takmer 30-ročných skúseností fungovania 

v oblasti školstva.  Počas týchto rokov sa na poste ministra vystriedalo 

takmer 20 ministrov, s necelou desiatkou pripravovaných menších či 

väčších reforiem a zmien, ktoré zanechali svoj podpis aj na fungovaní 

súkromných škôl a školských zariadení. Na základe tejto 30-ročnej 

skúsenosti vieme zdôvodniť potrebu väčšej autonómie škôl 

a ponúknuť ministerstvu a ďalším partnerom príklady dobrej praxe 

i potrebný náhľad na zmeny vo vzdelávaní pre 21. storočie.  

Sme pripravení na dialóg a veríme, že naša expertíza, ktorú 

ponúkame, sa stane kľúčovou témou najbližších dní. 

 

Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD. 
poverená štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS 
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Kľúčové aktivity ASŠŠZS v roku 2019 
 

Slávnostná konferencia k 25. výročiu vzniku ASŠŠZS 
 

V bratislavskom Primaciálnom paláci pod záštitou Matúša Valla, 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, sme 17. apríla 2019 

bilancovali našu 25-ročnú prácu. 

Nosnou témou konferencie boli  lídri pedagogických inovácií – sme 

nimi my, všetci, ktorí sa pred 25 rokmi rozhodli ísť za cieľom svojou 

cestou a na nej zotrvávali aj vo chvíľach, keď sa zdalo, že politické 

ovzdušie súkromným školám a školským zariadeniam nebolo 

naklonené. O to viac si vážime tých, ktorí na tejto ceste zotrvali viac 

ako 25 rokov. Do nášho kruhu prijali pozvanie vzácni hostia, ktorí stáli 

pri vzniku Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 

nielen ako zakladajúci členovia, ale aj ako naši dlhodobí partneri. 

Spomienkovú plaketu vydanú pri príležitosti 25. výročia založenia 

ASŠŠZS prijali: 

• Prof. RNDr. Ladislav Kováč 

• František Tóth in memoriam (prevzala Milena Tóthová) 

• RNDr. Mária Smreková 

• Mgr.  Ľubica  Petríková 

• Mgr.  Dana Dorothea Mikulová 

• Ing. Ondrej Mokos, st. 

• PaedDr. Edita Zacharová 

• Andrej Šoltys 

• RNDr. Vladimír Burjan 
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Na fotografii zľava pani Milena Tóthová, matka Františka Tótha, 

zakladateľa 1. súkromného gymnázia v Bratislave a zakladateľa 

ASŠŠZS v roku 1994, štátneho tajomníka  Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (2002 – 2005) a ministra kultúry SR 

(2005 – 2006), ktorý tragicky zahynul v roku 2006. 

 

František Tóth ako štátny tajomník MŠVVaŠ SR 

pre Hospodárske noviny, 22. 03. 2004: 

„Naše školy si doteraz nebudovali imidž, 

necítili potrebu propagovať sa, aj to sa v 

novom systéme zmení. Každý riadiaci 

pracovník by mal mať víziu svojej školy a mala 

by byť čitateľná pre rodičov, ktorí by sa práve 

podľa nej rozhodli, kam dajú svoje dieťa. Víziou môže byť napríklad, 

že jedna škola je založená na prísnom dodržiavaní pravidiel, iná na 

partnerskom prístupe. Podľa tohto nosného výchovného princípu by si 

škola mala vyberať aj učiteľov a dávať toto svoje zameranie najavo, 

aby si rodič podľa povahy dieťaťa mohol správne vybrať.“ 
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Prvý ponovembrový minister školstva, mládeže a telesnej výchovy SR 

profesor Ladislav Kováč v rozhovore so zakladajúcou členkou ASŠŠZS 

Máriou Smrekovou.  

„Bol ministrom iba 268 dní, ale aj za ten krátky čas stihol významne 

ovplyvniť vývoj slovenského školstva v porevolučných rokoch,“ 

hovoria o ňom Ivan Mikloš aj Vladimír Burjan. Napriek tomu, že jeho 

názor na vznik súkromných, najmä vysokých škôl, zostal kritický 

dodnes, práve v čase jeho pôsobenia sa na ministerstve školstva 

vytvorili priaznivé podmienky na návrat neštátnych škôl do systému 

vzdelávania. Dodnes je veľmi aktívny a stále sa venuje kognitívnej 

biológii. V roku 2015 vydal knihu Ukončenie ľudskej evolúcie: Život 

v záverečnej ére. 

Mária Smreková spolu s Františkom Tóthom a ďalšími založili nielen 

1. súkromné gymnázium v Bratislave, ale aj našu Asociáciu. 

V súčasnosti je M. Smreková poverenou viceprezidentkou ASŠŠZS. 

 

Fotografie z konferencie: Adam Kováč 
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ASŠŠZS za nastavenie transparentných kritérií pri 
určovaní najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka strednej 
školy 
 

 

#zaprvakovnastrednej #urcovanieppoctuziakovprvychrocnikov 

#stredneskoly #ministerstvo #peticia #samospravnekraje 

Východisko 

V roku 2018 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 252/2018 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú kritériá určovania najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka 

stredných škôl. Táto zaviedla nový spôsob kvantitatívnej regulácie 

v školstve a samosprávnym krajom dala do rúk ešte silnejšie 

právomoci, ako doteraz. Prvý raz v aplikačnej praxi samosprávne kraje 

určovali stredným školám vo svojej územnej pôsobnosti nie triedy 

1. ročníkov, ale najvyšší počet žiakov, ktorých môžu prijať. 

Samosprávne kraje nedisponovali všetkými potrebnými údajmi, aby 

vo všetkých krajoch rovnakým postupom uplatnili záväzné kritériá 

novej vyhlášky. Určovanie počtov sa v jednotlivých krajoch líšilo na 

základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli školy a ich 

zriaďovatelia vopred oboznámení. Kritériá rozhodovania v mnohých 
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prípadoch nijako nezohľadňovali kvalitu vzdelávania, riadili sa iba 

prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. 

Došlo tak k neopodstatnenému zníženiu počtu prvákov v mnohých 

stredných školách, a to napriek tomu, že ide o školy, ktoré patria na 

základe výsledkov maturitných skúšok, či nízkej miery 

nezamestnanosti svojich absolventov k najlepším v kraji. 

 

Aktivity v roku 2019 

Petícia na ministerstve 
 

Petičný výbor (PhDr. Peter Smrek, PhD., predseda Rady školy, 

1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava, Mgr. Ľubica 

Srnáková, riaditeľka, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava 

a PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, ASŠŠZS) spolu s podpismi viac 

ako 3000 signatárov predložil ministerke petíciu Za transparentné 

a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách 

a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19. 

Ministerku školstva Martinu Lubyovú  žiadal o prijatie zástupcov 

petičného výboru s cieľom prerokovať možnosti riešenia situácie. 

Podstatou petície bolo nastavenie pravidiel ministerstvom tak, aby 

samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne 

a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú 

o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.  Aby 

MŠVVaŠ SR upravilo kritériá pre určovanie počtu žiakov pre prijímacie 

konanie novelou Zákona 61/2015 Z. z., v súlade s Článkom 2, ods. 

2 v spojení s Článkom 13 Ústavy Slovenskej republiky, Zákona 

č. 460/1992 Zb. priamo v zákone, a nie vyhláškou, rovnako, ako je to 

pri 8-ročných gymnáziách a aby kritériá boli v rovnakom rozsahu 

záväzné pre všetky samosprávne kraje. 
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Historicky prvé rokovanie so zástupcami samosprávnych 
krajov 
 

7. januára 2019 sa v Košiciach uskutočnilo historicky prvé partnerské 

stretnutie riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samo-

správnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných 

škôl. Na stretnutí sa zúčastnila PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka 

ASŠŠZS a Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS. Cirkevné 

školy zastupovala Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho 

školského úradu Žilinskej diecézy a verejné školy PaedDr. Viera 

Grohová z Fóra proaktívnych škôl. JUDr. Daniela Čorbová sa na 

stretnutí zúčastnila v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo. 

Výsledkom stretnutia bola dohoda o vytvorení spoločnej pracovnej 

skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl.  

 

Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl 

a školských zariadení Slovenska pri rozhovore médiám o tom, že 

Dialóg so školami sa nekonal    Foto: hkl 
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Navýšenie počtov žiakov v neštátnych školách 
 

Prvým výsledkom aktivít #zaprvakovnastrednej v predchádzajúcom 

období bolo navýšenie počtov miest v 1. ročníkoch stredných škôl aj 

tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 neotvorili ani jednu 

triedu, a to najmä v súkromných a cirkevných stredných školách. 

 

Vyjadrenia k situácii 
 

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných 

zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako 

konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov 

jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak 

jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to 

môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje 

základný princíp súťaže,“  Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho 

školského úradu Biskupstva Nitra pre Denník Postoj. 

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles 

demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. 

Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame 

koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda 

detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení 

kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky 

sa vôbec do úvahy nebrali,“ Ľubica Petríková, viceprezidentka 

Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pre 

Košice Dnes 

„Priznávam do vlastných radov, že chyba nastala v komunikácii. 

Zlyhali sme a za to sa môžem ospravedlniť. No nič to nezmení na 

číslach. Kraj zo zákona nemôže prehodnotiť čísla študentov, jediný, 

kto to môže zmeniť, je ministerstvo školstva,“ Rastislav Trnka, 

predseda Košického samosprávneho kraja pre Korzár 
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September 2019 – nová štartovacia čiara pri plánovaní 
výkonov 
 

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková na rokovaní zástupcov 

súkromných škôl v jednotlivých Krajských radách pre odborné 

vzdelávanie a prípravu (KROVP), ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 

2019 v Liptovskom Mikuláši. skonštatovala, že podľa informácií 

z niektorých krajov, VÚC uznali chybu z minulého roku ohľadom 

komunikácie s neštátnymi zriaďovateľmi. Je to pozitívna informácia 

a dobrá štartovacia čiara pred rokovaniami ohľadom Plánu výkonov. 

Veríme, že v tomto roku sa nám podarí už v prvom štádiu prípravy 

Plánu výkonov na jednotlivých VÚC obstáť lepšie ako v minulom roku. 
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Res publica politica – Vec verejná politická 
 

Res publica politica (Vec verejná politická) je program ASŠŠZS, ktorý 

monitoruje aktivity politikov, hlavne rozhodovania vo vzťahu 

k súkromným školám a školským zariadeniam a komunikuje naše 

aktivity smerom k politikom na základe dodržiavania transparentných 

kritérií nadstraníckosti. 

 

 

Východisko 

Súkromné a cirkevné školy sa od začiatku deväťdesiatych rokov stali 

integrálnou súčasťou školskej sústavy. Začali vznikať v roku 1990 na 

základe zákona č. 171/1990 Zb., ktorým sa novelizoval školský zákon 

č. 29/1984 Zb. a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve. 
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Slovenská republika pri uplatňovaní práva na vzdelávanie v súlade 

s 2. článkom Dodatkového protokolu č.1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd vytvorila pluralitný systém 

vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl. 

Princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez 

rozdielu zriaďovateľa je zakotvený v Zákone č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 3 Princípy výchovy a vzdelávania): „Výchova 

a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípe 

rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu 

zriaďovateľa.“  

Tento princíp je síce zakotvený v Školskom zákone, avšak ďalšia 

legislatíva ho dôsledne nedodržiava, čo v konečnom dôsledku 

umožňuje rozhodovanie v neprospech súkromných škôl a školských 

zariadení. 

 

• Rátajú politické strany s existenciou súkromných škôl a školských 

zariadení po Parlamentných voľbách 2020? 

• Kam až môže siahať potenciál zriaďovateľov súkromných škôl 

v novom volebnom období? 

• Ktorá politická strana/hnutie má najprepracovanejšie predstavy 

o mieste súkromných škôl v systéme vzdelávania? 

• Ktorá strana pozná problémy súkromných škôl a chce ich riešiť? 

 

Aj na tieto otázky sme začali hľadať odpovede v novom programe 

ASŠŠZS, ktorý naštartovala dlhodobá nespokojnosť súkromných škôl 

a školských zariadení s nerovným postavením zriaďovateľov a blížiace 

sa Voľby do Národnej rady SR 2020.  
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Aktivity v roku 2019 

 

Podnety na mimoriadnom VZ ASŠŠZS 
16. november 2020 

Členovia ASŠŠZS na októbrovom zasadnutí VZ ASŠŠZS o.i. zamerali 

svoju pozornosť na nerovné financovanie škôl a školských zariadení 

z podielových daní.  

Člen Správnej Rady ASŠŠZS Dušan Rohaľ predstavil modelovú tabuľku 

porovnania financií, ktoré dostávajú materské školy, ZUŠ i školské 

zariadenia na základe VZN v jednotlivých obciach, mestách a krajoch. 

Už z pár desiatok vytipovaných miest a obcí na Slovensku boli zrejmé 

veľké rozdiely vo financovaní súkromných škôl a školských zariadení. 

V tejto súvislosti sa v diskusii zdôraznili aj ďalšie nerovnosti, ktoré 

vychádzajú priamo z legislatívy a Asociácia by sa nimi opäť mala vážne 

zaoberať, najmä, ak sa blíži predvolebné obdobie, v ktorom sú politici 

pripravení častejšie načúvať aj podnetom zvonka. 

 

Memorandum politických strán 
September - december 2019 

Správna rada ASŠŠZS pod vedením tímlídra aktivity a člena Správnej 

rady ASŠŠZS Juraja Droppu, zozbierala a sformulovala najzávažnejšie 

porušovania princípu rovnoprávneho postavenia škôl a školských 

zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a zakomponovala ich do 

Memoranda. Memorandum členovia správnej rady odkonzultovali na 

rokovaniach s viacerými expertmi na školstvo a následne ich ponúkla 

predstaviteľom politických strán  na podpis. 
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Obsah Memoranda navrhnutého politickým stranám 
 

Memorandum je prejavom slobodnej vôle zmluvných strán, ktoré 

deklarujú spoločnú vôľu pri napĺňaní cieľov Memoranda. 

Zmluvné strany uznávajú princíp rovnoprávnosti postavenia škôl 

a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Zákone 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (§ 3 Princípy výchovy a vzdelávania): 

„Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípe 

rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu 

zriaďovateľa.“ 

Čl. 1 
Predmet a ciele Memoranda 

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že princíp rovnoprávnosti 

postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa nie je 

dôsledne uplatňovaný vo všetkých školských legislatívnych normách. 

Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne presadzovať také legislatívne 

zmeny, ktoré odstránia z legislatívy nespravodlivé a nerovnoprávne 

ustanovenia, kde jeden zriaďovateľ (obec/samosprávny kraj 

rozhoduje o inom zriaďovateľovi (súkromný alebo cirkevný). 

Konkrétne ide o nasledovné štyri prípady: 

➢ Samosprávny kraj určuje pre každú strednú školu vo svojej 

územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov 1. ročníka (Zákon č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov). Teda jeden zriaďovateľ – 

samosprávny kraj rozhoduje o školách iných zriaďovateľov – 

súkromných a cirkevných. Toto nie je rovnoprávne postavenie. 

➢ Obec/samosprávny kraj poskytuje z podielových daní finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľom súkromných 

a cirkevných škôl a školských zariadení. Je to nerovnoprávne 

postavenie, keď jeden zriaďovateľ (obec/samosprávny kraj 

rozhoduje o financovaní iných zriaďovateľov (súkromných 
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a cirkevných). V Zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov e priama diskriminácia, ktorá umožňuje 

jednému zriaďovateľovi (obec/samosprávny kraj) prideliť inému 

zriaďovateľovi (súkromný alebo cirkevný) len 88 % zo sumy 

určenej pre školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. A to napriek 

tomu, že na príjmovej stránke – príjem obce z podielových daní, 

nie je medzi deťmi rôznych zriaďovateľov žiadny rozdiel. 

Obec/samosprávny kraj na každé dieťa bez rozdielu zriaďovateľa 

dostáva rovnaký objem finančných prostriedkov. 

➢ Ak chce školu alebo školské zariadenie zriadiť súkromný alebo 

cirkevný zriaďovateľ, potrebuje na to v zmysle zákona 

č.  596/2003 súhlas obce alebo samosprávneho kraja, teda súhlas 

iného zriaďovateľa. To nemá nič spoločné s rovnoprávnym 

postavením zriaďovateľov, pretože jeden zriaďovateľ 

(obec/samosprávny kraj) rozhoduje o bytí alebo nebytí iného 

zriaďovateľa. 

➢ V zmysle Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení môžu obce a samosprávne 

kraje ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení zbierať údaje 

a teda dostávať dotácie na deti od piatich rokov do dovŕšenia 25 

rokov, naproti tomu pre súkromné školy platí iná hranica - len do 

dovŕšenia 15 rokov, čo má za následok, že žiak 

súkromnej/cirkevnej školy nemôže po dovŕšení 15 rokov 

pokračovať napr. v ZUŠ za rovnakých podmienok ako žiak v ZUŠ 

zriadenej obcou. Je to nerovnoprávne postavenie rôznych 

zriaďovateľov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú presadzovať žiadne výsadné 

postavenie akéhokoľvek zriaďovateľa. Naopak, zaväzujú sa 

presadzovať rovnoprávne postavenie všetkých zriaďovateľov, 

a preto budú presadzovať také zmeny v školskej legislatíve, ktoré 

upravia všetky ustanovenia, na základe ktorých jeden zriaďovateľa 

rozhoduje o inom zriaďovateľovi. 
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Čl. 3 
Realizácia cieľov Memoranda 

Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme napĺňania cieľov daných 

týmto Memorandom bude mechanizmom výkonu hlavne zakotvenie 

týchto požiadaviek do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky na roky 2020-2024. 

Aj keď žiadna z politických strán/hnutí nakoniec pred voľbami 

Memorandum nepodpísala (najčastejším argumentom bolo, že sa 

môžu zaviazať k podpisu až po voľbách, keď získajú mandát od 

voličov), súkromné školy a ich oprávnené požiadavky sa dostali do 

pozornosti expertov na školstvo a témou spoločných rokovaní. 

Rokovania s odborníkmi na školstvo v politických 
stranách a hnutiach 
November - december 2019 

Komunikácia o obsahu Memoranda sa stala základným východiskom 

stretnutí s odborníkmi na školstvo v jednotlivých politických stranách. 

Členovia Správnej rady ASŠŠZS oslovili predstaviteľov všetkých 

relevantných politických strán (na základe predvolebných prieskumov 

s minimálne 3% preferencií). Prvé stretnutia sa uskutočnili už v roku 

2019 a pokračovali v januári a februári 2020. 

Analýza volebných programov 
December 2019 

Koncom roka 2019 Asociácia začala spracovávať analýzu volebných 

programov kandidujúcich politických strán, aby ju následne ponúkla 

svojim členom ako rukoväť pri rozhodovaní sa vo voľbách.  

Vo volebných programoch niektorých politických strán sa objavila aj 

podpora súkromným školám a školským zariadeniam, čo sme 

následne vyhodnotili ako prvý úspešný krok k ďalšej komunikácii. 

Program Res publica politica (Vec verejná politická) plynule pokračuje 

aj v roku 2020 ďalšími aktivitami, ako napr. predvolebným oslovením 
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politikov v dotazníku Testovanie 2020 a následne pripomienkovaním 

Programového vyhlásenia vlády SR. 

 

Ďalšie aktivity v kocke 
 

Stanovisko k novému návrhu Zákona o pedagogických 
a odborných zamestnancoch 
25. február 2020 

Návrh na stiahnutie nového zákona o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zo schvaľovacieho procesu Národnej rady SR sme žiadali 

formou petície spoločne so Slovenskou komorou učiteľov, iniciatívou 

Kvalitné školstvo,  Asociáciou stredných zdravotníckych škôl SR, 

Slovenskou asociácia pedagogiky raného detstva, Zväzom 

maďarských pedagógov na Slovensku, Asociáciou výchovných 

poradcov, Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 

a Fórom proaktívnych škôl. Hlavným dôvodom žiadosti 

boli  podstatné zmeny vo výslednej podobe, ktoré návrh z 

medzirezortného pripomienkového konania neobsahoval, nepodarilo 

sa v ňom nájsť schodné riešenie najmä pri nárokovateľných 

príplatkoch, ale aj v ďalších oblastiach, kde neboli akceptované 

pripomienky najmä učiteľských organizácií. 

 

Stanovisko k návrhu zákona o predĺžení povinnej 
školskej dochádzky 
6. máj 2020 

Vážne výhrady k zrušeniu nultého a prípravného ročníka ZŠ, 

nemožnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky a 

obmedzenie slobodnej voľby vzdelávacej cesty v rozmanitých 

programoch a typoch predprimárneho vzdelávania a výchovy,  plošné 
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zavádzanie povinného predprimárneho vzdelávania detí od 

rovnakého veku 5 rokov, ale nie veku, kedy je to pre ich budúci vývoj 

najvhodnejšie – toto je len časť  dôvodov, pre ktoré ASŠŠZS odmietla 

poslanecký návrh novely Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol zameraný na uzákonenie 

predĺženia povinnej školskej dochádzky na 11 rokov so začiatkom od 

5 rokov veku dieťaťa. 

 

Nové  partnerstvá 

Deti nepočkajú/SKAV 
29.august 2019  

Správna Rada ASŠŠZS sa stretla s členmi iniciatívy Deti nepočkajú, 

ktorá pripravuje rozsiahlu spoluprácu aktérov vo vzdelávaní na 

lokálnej úrovni a rada by s ASŠŠZS spolupracovala formou synergií. 

Následne vznikla Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV), 

s ktorou sa ASŠŠZS podieľa na mnohých aktivitách. 
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Asociácia na novej ceste 
 

V roku 2019 sa v ASŠŠZS udialo niekoľko zásadných zmien: 

1. Dovtedajšia prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková 

oboznámila prítomných členov o odstúpení zo svojho postu 

a počas roka odišla aj z ASŠŠZS. Vzhľadom na toto náhle 

rozhodnutie (Správna rada sa o ňom dozvedela len 

v predvečer konania valného zhromaždenia), na riadnom 

zasadnutí nebol predložený a schválený plán aktivít a 

rozpočet na najbližšie obdobie, nehlasovalo sa ani o členoch 

Správnej rady a Revíznej komisie ASŠŠZS, ktorým vypršal 

mandát. 

2. Dôsledkom zmenenej situácie bola aktivácia členov Správnej 

rady, ktorá sa na mimoriadnom zasadnutí 8. mája 2019 

v Liptovskom Mikuláši dohodla na kolektívnom rozhodovaní, 

doriešení fungovania a príprav mimoriadneho rokovania VZ 

ASŠŠZS v októbri 2019. 

3. Správna rada ASŠŠZS zrealizovala vnútorný audit 

hospodárenia, medzi valnými zhromaždeniami 

skonsolidovala fungovanie ASŠSZS navonok i dovnútra 

a v rámci svojich kompetencií nastolila niekoľko výrazných 

zmien. 

 

Riadne zasadnutie Valného zhromaždenia 2019 
17. apríl 2019 

Dňa 17. 4. 2019 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 

po Slávnostnej konferencii pri príležitosti 25. výročia vzniku ASŠŠZS 

uskutočnilo riadne zasadnutie Valného zhromaždenia ASŠŠZS.  

Zúčastnilo sa na ňom 42 hlasujúcich členov, čo bolo najmenej za 

ostatných 6 rokov fungovania asociácie.  
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Mimoriadne zasadnutie VZ ASŠŠZS 
16. október 2019 

VZ ASŠŠZS odhlasovalo nové Stanovy ASŠŠZS, ktoré konsolidovali 

súčasný stav, zmenu sídla a upresnenie členstva. Tieto však MV SR 

neodsúhlasilo s výhradou voči formulácii zmien členstva, preto musia 

byť Stanovy upravené, opätovne prerokované a odsúhlasené.  

Na rokovaní boli nanovo volení členovia SR, ktorým vypršal mandát, 

ako aj členovia revíznej komisie. Členmi SR sa stávajú pp. 

Ohraďanová, Droppa, Tóth, Pavlíková. Členmi RK sa stávajú pp. 

Menkynová, Michalíková, Znášiková.  

Valné zhromaždenie odsúhlasilo plán a financovanie aktivít do 

najbližšieho rokovania VZ ASŠŠZS v apríli 2020.  

Na mimoriadnom VZ ASŠŠZS odzneli aj informácie k pripravovaným 

programom Asociácie: 

- Autoevalvácia a kvalita škôl (tímlíderka M. Smreková),  

- Financovanie škôl a školských zariadení obcami (tímlíder D. 

Rohaľ) 

 

Rokovania Správnej rady ASŠŠZS 
 

Správna rada ASŠŠZS sa v roku 2019 zišla na 7 rokovaniach a v máji 

2019 naštartovala aj online komunikáciu, v rámci ktorej pružne riešila 

vzniknuté situácie. Odhlasovala prechodné obdobie od 8. 5. do 16. 

10. 2019, a do konca kalendárneho roka nastavila zmeny vo 

fungovaní: 

- poverila Evu Ohraďanovú zastupovaním viceprezidentov ASŠŠZS, 

čím sa stala poverenou štatutárnou zástupkyňou asociácie do 

obdobia zvolenia nového prezidenta/tky, 

- nastavila kolektívne fungovanie a plán finančného provizória, 
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- zabezpečila prevzatie všetkých náležitostí od odchádzajúcej 

exprezidentky vrátane archívu a interného auditu preberaného 

účtovníctva a administratívnej agendy, 

- na základe interného auditu vykonala úsporné opatrenia 

(zrušenie prenájmu miestnosti v Bratislave, presťahovanie sa do 

bezodplatne poskytnutých priestorov v Liptovskom Hrádku, 

zrušenie telef. čísiel, úhrady dlžôb z predchádzajúceho obdobia, 

webhosting...), 

- detailnejšie rozpracovala úlohy členov SR, členov KROVP a  PR 

manažérky, 

- na prechodné obdobie uzavrela pracovnú zmluvu so Stellou 

Hanzelovou na polovičný pracovný úväzok v pozícii komunikácie 

a PR aktivít, ktorý na základe rozhodnutia VZ ASŠŠZS predĺžila na 

plný pracovný úväzok do 31. 12. 2020,  

- uzatvorila zmluvu na zabezpečenie výkonu poradenskej a právnej 

služby s platnosťou do 31. 12. 2019, 

- prehodnotila a aktualizovala Stanovy ASŠŠZS,  

- nastavila nové pravidlá prijímania uchádzačov o členstvo, 

- poverila M. Smrekovú funkciou viceprezidentky ASŠŠZS. 

 

Preberanie dokumentácie a zistenia auditu 
 

Po oznámení účastníkom Valného zhromaždenia ASŠŠZS dňa 17. 

apríla 2019 Saskia Repčíková správnej rade písomne potvrdila 

odstúpenie z funkcie prezidentky asociácie ku dňu 18.4.2019. Na 

základe toho bola vyzvaná odovzdať všetky dokumenty a majetok 

asociácie viceprezidentom Ľ. Petríkovej, R. Tatárovi a členke Správnej 

rady ASŠŠZS Eve Ohraďanovej najneskôr 15. júna 2019. 

Preberanie účtovníctva, majetku a archívu ASŠŠZS bolo zdĺhavým 

procesom, ktorý trval až do 14. 11. 2019. Dôvodom bola neúplnosť 

účtovnej dokumentácie, chýbajúci majetok a viacmesačné riešenie 

nedostatkov zistených vnútorným auditom, ktorý vykonala firma 
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Mireso, s.r.o. v dňoch 5.-26. 8. 2019. Predmetom kontroly bolo 

podvojné účtovníctvo za roky 2016, 2017, 2018 a 01-06/2019. 

Súčasne s vnútorným účtovným auditom Eva Ohraďanová a Mária 

Smreková zisťovali súlad vynaložených finančných prostriedkov 

asociácie so zásadami hospodárenia Asociácie. 

Výsledkom kontroly boli viaceré nedostatky vo vedení účtovníctva 

a použitie finančných prostriedkov Asociácie v rozpore so zásadami 

hospodárenia. Okrem toho zistenia potvrdili, že p. Repčíková 

v kontrolovanom období napr.: 

• neuhrádzala riadne a načas záväzky Asociácie, ktorých 

dôsledkom sa kumulovali záväzky, vymáhania, súdne žaloby 

a následné rozsudky, ktoré výrazne poškodzujú dobré meno 

ASŠŠZS, 

• uzatvorila nevýhodné zmluvy o vedení účtovníctva 

MVOServis, s.r.o. a o členstve v spoločnosti Manageria, s.r.o. 

(skrytý nájom asociácie) a nehospodárne narábala so 

zvereným majetkom (3 telefónne čísla) 

• nepreberala úradné doporučené zásielky, čím došlo k 

závažným pochybeniam (správne úkony vo vzťahu k MV SR), 

neúčasti na súdnych pojednávaniach... 

• neoprávnene používala finančné prostriedky asociácie aj na 

osobné účely, 

• bez súhlasu Správnej rady prepísala asociačné telefónne číslo 

do svojho osobného vlastníctva. 

Na základe zistených faktov Správna rada poverila M. Smrekovú 
a E. Ohraďanovú následnou komunikáciou s pani Repčíkovou v záujme 
zmierlivého vyriešenia uvedených zistení v prospech udržania dobrého 
mena asociácie. Na základe viacerých rokovaní pani Repčíková uznala dlh 
vo výške 3 905,- €, ktorý vznikol porušením povinností vyplývajúcich zo 
Zásad hospodárenia asociácie. Tento sa zaviazala zaplatiť na účet 
asociácie najneskôr 27. 9. 2019.  K úhrade dlhu došlo napokon až na 
základe opakovaných výziev 14. 11. 2019.  
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Na základe všetkých zistení Správna rada ASŠŠŽS, poverená 

štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová a manažérka asociácie Stella 

Hanzelová vykonali sériu opatrení s cieľom urobiť všetky kroky 

k zachovaniu dobrého mena Asociácie a náprave najvýraznejších 

nedostatkov z minulosti: 

• ÚČTOVNÍCTVO: Spoločnosti MVOServis, s.r.o., Heydukova 

14, 811 08 Bratislava, ktorá v zmysle zmluvy poskytovala 

účtovné služby a nesie zodpovednosť za zle vedené 

účtovníctvo v období kontrolovaných rokoch, bola po 

výsledkoch auditu s okamžitou platnosťou vypovedaná 

zmluva a došlo k finančnému odškodneniu vo forme 

dobropisov za účtovné služby v roku 2018 a 1.polroku 2019 

v celkovej výške 919,51 €. Následne bola za výrazne lepších 

finančných podmienok nová zmluva o vedení účtovníctva 

ASŠŠZS so spoločnosťou LM Accounting & Services, s. r. o. 

 

• NÁJOM PRIESTOROV: Spoločnosť Manageria, s.r.o. 

informovala o nedoplatku za  prenájom miestnosti v budove 

na Štúrova 3, Bratislava za mesiace v roku 2019 a celý rok 

2018 v celkovej výške DOPLNI5 . Na základe dohody 

s Manageria, s.ro. sa podarilo znížiť dlžnú sumu o ... a po 

úhrade ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou. Sídlo ASŠŠZS 

je vrátane archívu presťahované bez nároku na úhradu za 

užívanie priestorov do Liptovského Hrádku, SNP 251. 

 

• Asociácia vyplatila zistené dlhy spoločnosti T-Com a následne 

zrušila so spoločnosťou zmluvu na všetky čísla evidované na 

ASŠŠZS. Následne bola uzatvorená nová zmluva so 

spoločnosťou O2 čím došlo k okamžitému zníženiu nákladom 

za telekomunikačné služby vo výške cca 180 € mesačne. 
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• Vzhľadom na upozornenie prenajímateľov predchádzajúcich  

priestorov na Štúrovej 3 a Panenskej 33, Bratislava 

o nepreberaní úradných zásielok doručovaných na tieto 

adresy,   bolo zabezpečené presmerovanie pošty na nové 

sídlo do Liptovského Hrádku a do P. O. Boxu. 

 

Stabilizácia členskej základe 
 

V ostatných 5 rokoch do riadneho Valného zhromaždenia ASŠŠZS 

v apríli 2019 stav členskej základne sa pohyboval v rozmedzí 116 – 

122  členov. Aktivitami a zmenou fungovania Asociácie 

v prechodnom období sa v krátkom období podarilo navýšiť počet 

riadnych členov na 141.  

 

V súčasnosti členskú základňu tvoria zriaďovatelia (FO a PO), ako aj 

niektorí riaditelia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, aj 

zriaďovatelia/riaditelia v jednej osobe, ale aj riaditelia škôl bez účasti 
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zriaďovateľov. Preto sa nedá jednoznačne povedať, koľko 

zriaďovateľov/škôl/školských zariadení zastupujeme. 

Vzhľadom na to, že tento stav pretrváva od vzniku Asociácie, Správna 

rada ASŠŠZS zaujala jednoznačný postoj k preregistrácii členov - 

riaditeľov, ktorý sa mal uskutočniť po registrácii Stanov ASŠŠZS na 

Ministerstve vnútra SR.  

Vzhľadom na ďalší vývoj situácie poznačený mimoriadnou situáciou 

súvisiacou s pandémiou COVID-19 začiatkom roka 2020, 

prehodnotenie členstva zostáva výzvou ďalších dní. 

 

Správa o hospodárení ASŠŠZS 
 

ASŠŠZS vstúpila do roku 2019 bez schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Dôvodom bolo jeho nepredloženie zo strany odchádzajúcej 

prezidentky. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení v októbri 2019 

v Liptovskom Mikuláši bol následne schválený rozpočet prechodného 

obdobia od októbra 2019 do apríla 2020. Nakoľko však nepokrýva 

celé obdobie roku 2019, predkladáme správu o hospodárení len 

v sumáre príjmov a výdavkov bez zistenia ich súladu s rozpočtom 

organizácie.  

Nakoľko v priebehu roka došlo k zmene štatutára a po vnútornom 

audite aj k viacerým krokom finančnej úspory, rozdeľujeme výsledky 

hospodárenia za rok 2019 na obdobie prvého a druhého polroka 

(kopírujúc účtovnú zmenu v presune účtovných kompetencií). 

Základnými zdrojmi príjmu boli členské príspevky členov ASŠŠZS. 

Okrem nich príjmovú časť rozpočtu tvorili účastnícke poplatky za 

mimoriadne valné zhromaždenie (2.účastník) a úhrada uznaného 

dlhu zo strany p. Repčíkovej.  
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PRÍJMY: 

Rozpis príjmov 1.1. – 30.6. 1.7. – 31.12. SPOLU 

Príjem z členských 
príspevkov 

18 900,00 € 2900,00 € 21 800,00 € 

Účastnícke 
poplatky VZ 

 575,00 € 575,00 € 

S. Repčíková – 
úhrada dlhu 

 3 905,00 € 3 905,00 € 

Spolu 18 900,00 € 3 475,00 € 26 280,00 € 

 

Príjmy v roku 2019  tvorili spolu 26 280,00 € 

 

VÝDAVKY: 

Výdavkovú časť rozpočtu tvorili v prvom polroku predovšetkým 

Ostatné služby, v ktorých najväčšími položkami boli odmena 

prezidentky, poplatok za vedenie účtovníctva, prenájom zrkadlovej 

sály Primaciálneho paláca, náklady na catering hostí výročnej 

konferencie a poplatky za mobilné služby.  

V druhom polroku došlo k zrušeniu nevýhodných zmlúv a následne k 

výrazným úsporám vo viacerých položkách. Asociácia zamestnala od 

1.8.2019 Mgr. Stellu Hanzelovú na pozícii generálnej sekretárky a PR 

manažérky v rozsahu 50 % pracovného úväzku. Mzda zamestnanca 

a povinné odvody a dane tvorili v druhom polroku najvyššiu 

výdavkovú položku. Ďalšími významnými položkami boli náklady na 

reprezentáciu (súvisiace s organizáciou mimoriadneho valného 

zhromaždenia v októbri 2019) ostatné služby (súvisiace s rokovaniami 

správnej rady, revíznej komisie a zástupcov KROVP) a úhrady dlžných 

súm a mánk (z obdobia predchádzajúcich období). 

 

VÝDAVKY: 
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Rozpis výdavkov 1.1. – 
30.6. 

1.7. – 
31.12. 

SPOLU 

Spotreba materiálu 465,61 € 152,00 € 617,61 € 
Reštaurácia AL FARO 44,57 €   

Plakety  346,04 €   

Kvety 75,00 €   

Cestovné  251,00 € 251,00 € 

Náklady na 
reprezentáciu 

 1 728,42 € 1 728,42 € 

Občerstvenie VZ  275,30 € 275,30 € 

Obedy VZ  425,00 €  425,00 € 

Reklamné predmety na 
VZ 

 961,80 € 961,80 € 

Rám na ďakovný list  5,00 € 5,00 € 

Občerstvenie na 
rokovanie SR, RK, KROV 

 61,32 € 61,32 € 

Mzdové náklady  1 857,00 € 1 857,00 € 

Zákonné sociálne 
poistenie a zdravotné 
poistenie 

 79,00 € 79,00 € 

Ostatné služby 14 343,71 
€ 

1 014,22 € 15 357,93 
€ 

Služby  1 000,00 €  1 000,00 € 

Výročná konferencia 
SŠaŠZ 

2 000,00 €  2 000,00 € 

Grafické práce - plakety 18,00 €  18,00 € 

Prenájom zrkadlovej sály 
Primaciálneho paláca 

900,00 €  900,00 € 

Tlač pamätných listov 102,00 €  102,00 € 

Vyhotovenie záznamu zo 
sl. Zasadnutia APSŠaŠZS 

210,00 €  210,00 € 

Vedenie prednášky 
„Zdroje šťastia ako 
prevencia vyhorenia“ 

180,00 €  180,00 € 

Fotografovanie 
konferencie 

150,00 €  150,00 € 

Catering – konferencia 
17.4.2019 

2 259,00 €  2 259,00 € 

iKROS licencia  59,00 € 59,00 € 
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Účtovníctvo, 
administratíva 

2 533,85 € 246,00 € 2 779,85 € 

Poradenské služby (Saskia 
Repčíková) 

4 200,00 €  4 200,00 € 

Nákupy Google Store 44,96 €  44,96 € 

Príkazné zmluvy – 
správna rada 

 343,64 € 343,64 € 

Mobilné služby 745,90 € 52,58 € 798,48 € 

Prenájom priestorov – 
rokovania VZ, SR 

 300,00 € 300,00 € 

Kopírovacie služby a tlač  13,00 € 13,00 € 

Ostatné dane a poplatky 5,00 € 306,00 € 311,00 € 

Zmluvné pokuty a penále 21,00 € 1,00 € 22,00 € 

Osobitné náklady 1200,00 €  1 200 € 
Členstvo Manageria, s. r. 
o. (Štúrova 3, Bratislava) 

1200,00 €  1 200,00 € 

Manká a škody  765,00 € 765,00 € 
Manageria, s. r. o. 
(Štúrova 3, Bratislava) 

 540,00 
€ 

540,00 
€ 

Vrátenie preplatku na 
členskom 

 200,00 
€ 

200,00 
€ 

Vrátenie mylnej platby 
(duplicita Fa) 

 25,00 € 25,00 € 

Iné ostatné náklady 135,74 € 486,24 € 621,98 € 
Bankové poplatky 135,74 € 55,22 € 190,96 € 

Mandátna zmluva 
Mireso, s.r.o. - audit 

 375,00 € 375,00 € 

Hosting  56,02 € 56,02 € 

SPOLU 16 171,06 
€ 

6 639,88 € 22 810,94 
€ 

 

Výdavky tvorili spolu 22 810,94 € 

 

 SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE  
 

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení 

Slovenska (ASŠŠZS) za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 
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Záver:  

Pri kontrole dňa 13.10.2020, keď boli revíznej komisii po prvýkrát 
predložené kompletne všetky účtovné a iné dokumenty za 
predchádzajúce obdobie. 
 
Revízna komisia zistila:  
V prvom polroku roka 2019 a za predchádzajúce roky pred rokom 
2019 bolo účtovníctvo a hospodárenie vedené neprehľadne a s 
vážnymi nedostatkami v zásadách hospodárenia, že v Asociácii 
došlo k pochybeniam a neprehľadnosti vedenia účtovníctva 
hlavne v hospodárení s prostriedkami Asociácie.  
 
V druhom polroku roka 2019 bolo účtovníctvo vedené správne a 

hospodárilo sa v súlade s rozpočtom neboli zistené nedostatky. 

Správna rada tiež sprehľadnila vedenie účtovníctva a venovala sa vo 

veľkej miere riešeniu zistených nedostatkov a sprehľadneniu 

hospodárenia a prijala tiež opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

 

Zloženie orgánov ASŠŠZS 
 

 

Správna rada a zástupcovia súkromných škôl v Krajských 
radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) 
 

V roku 20198 pracovali orgány ASŠŠZS v tomto zložení: 

Prezidentka ASŠŠZS (do 18. apríla 2019) 
PhDr. Saskia Repčíková 

 

Poverená štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS (od 1. 7. 2019) 
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 
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Viceprezidenti: 
Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy 
Róbert Tatár, DiS.art, viceprezident ASŠŠZS pre školské 
zariadenia (do 16. 10. 2019) 
RNDr. Mária Smreková, poverená viceprezidentka (od 6. 12. 
2019) 

 

Členovia Správnej rady: 

• Bratislavský samosprávny kraj 
 

PhDr. Saskia Repčíková (do augusta 2019) 
RNDr. Mária Smreková 
Zástupca v KROVP: RNDr. Mária Smreková 

 

 

• Trnavský samosprávny kraj 
 

RNDr. František Štefanec (do 16. 10. 2019) 
Mgr. Iveta Pavlíková 
Zástupca v KROVP: Mgr. Ľubica Srnáková 
 

 

• Nitriansky samosprávny kraj 
 

Ing. Ondrej Mokos, ml. 
Mgr. art. Adam Kavec, PhD. 
Zástupca v KROVP: Ing. Ondrej Mokos, ml. 

 

 

• Trenčiansky samosprávny kraj 
 

PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD. (do 16. 10. 2019) 
Mgr. Tibor Ukropec 
Zástupca v KROVP: Ing. Helena Chudá (do  
Mgr. art. Adam Kavec, PhD. (od 
 

 

• Žilinský samosprávny kraj 
 

Ján Halač, DiS.art. (do 16. 10. 2019) 
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 
Zástupca v KROVP: Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

 

 

• Banskobystrický samosprávny kraj 
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Ing. Juraj Droppa 
Róbert Tatár, DiS.art (do 16. 10. 2019) 
Zástupca v KROVP: Mgr. Iveta Michalíková 

 

 

• Prešovský samosprávny kraj 
 

Dušan Rohaľ, DiS.art 
Ing. Emil Blicha 
Zástupca v KROVP: Ing. Emil Blicha 

 

 

• Košický samosprávny kraj 
 

Mgr. Ľubica Petríková 
Ing. Miroslav Tóth (od 16. 10. 2019) 
Zástupca v KROVP: Mgr. Ľubica Petríková 

 

Revízna komisia (od 16. 10. 2019) 
Ing. Daniela Znášiková, predsedníčka Revíznej komisie  
RNDr. Erika Menkynová 
Mgr. Iveta Michalíková 
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