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Vec Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď
Vážený žiadateľ,

dňa 05.05.2017 bola Banskobystrickému samosprávnemu kraju, so sídlom Nám. SNP 23,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej tiež ako „BBSK“) elektronickou formou doručená
Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon“), na základe ktorej ste BBSK požiadali o
sprístupnenie informácií týkajúcich sa žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné
umelecké školy v BBSK.
Pri spracovaní odpovede na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií poskytlo súčinnosť
oddelenie školstva a kultúry Úradu BBSK, ktoré predstavuje vecne príslušné oddelenie Úradu
BBSK disponujúce požadovanými informáciami. Na základe súčinnosti uvedeného oddelenia Vám
BBSK sprístupňuje požadované informácie, a to nasledovne:
BBSK vám sprístupňuje zoznam všetkých žiadostí o vznik resp. zaradenie súkromných základných
umeleckých škôl do siete škôl a školských zariadení SR v BBSK. Všetkým z uvedených žiadostí
bolo zaslané nesúhlasné vyjadrenie.

1.

2014

•
•

Súkromná ZUŠ Ateliér tradičnej ľudovej kultúry Rimavská Sobota
Súkromná ZUŠ QUO VADIS Zvolen

2.

2015

•
•
•
•

Súkromná ZUŠ, Mládežnícka 51, Banská Bystrica (požiadavka aj o
opätovné prehodnotenie nesúhlasu BBSK, avšak bez zmeny postoja BBSK)
Súkromná ZUŠ NAPRED, Veľké Dravce okr. Lučenec
Súkromná ZUŠ HRÁME VŠETCI, Banícka 52, Malachov
Súkromná ZUŠ, Harmanec 10, Harmanec

3.

2016

•

Súkromná ZUŠ Hliník nad Hronom
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Internet
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BBSK ďalej uvádza, že neeviduje žiadosti týkajúce sa prevodu mestských škôl na fyzické
osoby, keďže nie je ich zriaďovateľom. V uvedenej časti odporúčame kontaktovať jednotlivé mestá
a obce, ktoré sú zriaďovateľom týchto škôl.
Podľa § 18 ods. 1 druhá veta zákona, proti rozhodnutiu o poskytnutí požadovaných informácií
žiadateľovi nie je možné podať opravný prostriedok.
S pozdravom

Ing. Milan Uhrík, PhD.
riaditeľ úradu

