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Vec 
Sprístupnenie  informácií - odpoveď  
 
        Dňa 05. 05. 2017 bola na Úrad Košického samosprávneho kraja 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), týkajúcich sa žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné 
umelecké školy v Košickom samosprávnom kraji.                                          
        Na základe žiadosti sme požiadali o súčinnosť odbor školstva, z ktorého nám bolo 
oznámené nasledovné:    
      
Za obdobie rokov 2014 - 2016 sa v evidencii registratúrnych spisov Odboru školstva Úradu 
Košického samosprávneho kraja nachádza osem žiadosti o súhlasné stanovisko KSK vo veci 
zaradenia súkromnej ZUŠ resp. Elokovaného pracoviska súkromnej ZUŠ: 
 
Rok 2014 
Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, Košice 
Zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ v Spišskej NV od 1. 9. 2014 a následne 
zaradenie do siete od 1. 9. 2015 (zameranie muzikálových odborov) 
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi nesúhlasné stanovisko 
KSK k žiadanej zmene v sieti.  
 
Viera Vojtilová, 055 63  Helcmanovce 464, okres Gelnica 
Zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Breziny 289 v Prakovciach do siete pre 
žiakov nad 15 rokov veku od 1.9. 2015  
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľke súhlasné stanovisko KSK k 
žiadanej zmene v sieti.  
 
Rok 2015 
Mgr. Marián Hazuga, Parchovany, Mlynská 288, 076 62 – zriaďovateľ 
Zaradenie žiakov vo veku 15 a viac do Súkromnej základnej umeleckej školy  
v Parchovanoch od 1. 9. 2016 
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi súhlasné stanovisko KSK k 
žiadanej zmene v sieti.  
 
 



 
Rok 2016 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Cirkevnej 
spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy:  
RCBSP je zriaďovateľom ZUŠ  sv. J. Nepomuckého v Klčove, ktorá má v obciach 
Markušovce a Harichovce zriadené EP (ZUŠ je na území PSK, EP na území KSK) 
Zaradenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy sv. Jána Krstiteľa 
Komenského 6 v Spišských Vlachoch ako org. zložky Cirkevnej spojenej školy od 
1.2.2016 :  
EP, Michalská 52, Markušovce  
EP, Filinského 42, Harichovce     
Predmetné EP sa vzťahujú na ZUŠ sv.J. Krstiteľa ako org. zložky CSŠ vo Spišských 
Vlachoch 
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi súhlasné stanovisko KSK k 
žiadanej zmene v sieti.  
 
OZ Alien, Biela voda 2, Kežmarok 
Zaradenie žiakov nad 15 rokov veku do starostlivosti Súkromnej základnej umeleckej 
škole v Sokoľanoch 193 od 1. 9. 2016 
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi nesúhlasné stanovisko 
KSK k žiadanej zmene v sieti.  
 
Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, Bratislava  
Zaradenie elokovaného pracoviska Súkromnej ZUŠ, Staničná 13 v Košiciach do siete od 
1. 9. 2016 v priestoroch OC Erika na Gudernovej 3, Košice  
Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi súhlasné stanovisko KSK k 
žiadanej zmene v sieti.  
 
Daniela Markušová, Miškovecká 20, Košice 
Zaradenie elokovaných pracovísk Súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice v priestoroch 
materských škôl:  
- MŠ Azovská 1 Košice 
- MŠ Galaktická 9 Košice 
- MŠ Havanská 26 Košice 
- MŠ Kežmarská 46 Košice 
- CMŠ bl. Imeldy, Moyzesova 8 Košice 
- MŠ Rumanova 4, Košice 
- MŠ Zuzkin park 32, Košice 
- MŠ Žiacka 18, Košice – Krásna n/H 
- SMŠ Mánesova 25, Košice 
- MŠ Lorinčík 15, Košice- Lorinčík 

Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľke nesúhlasné stanovisko KSK 
k žiadanej zmene v sieti.  
 
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 
Košice ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov , 
Čordákova 50, Košice: súhlas so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do starostlivosti 
ZUŠ od 1.9.2017  



Na podklade uznesenia KROVaP pri KSK vydané žiadateľovi nesúhlasné stanovisko 
KSK k žiadanej zmene v sieti.  
 
Všetky dokumenty, ktoré sa nachádzajú v registratúrnych spisoch za r.2015 a 2016 v predmetnej 
veci zasielame v prílohe tohto listu (spisová agenda za r. 2014 je odovzdaná do registratúrneho 
strediska, nenachádza sa  na odbore školstva).  
 V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov sa k zaraďovaniu základných škôl neštátnych zriaďovateľov 
vyjadruje obec (mesto) z dôvodu vecnej príslušnosti.  Z uvedeného dôvodu, informácie týkajúce 
sa zaradenia týchto základných škôl so siete škôl a školských zariadení SR príp. prevodu 
konkrétnej školy na súkromného zriaďovateľa nemôžeme sprístupniť.        
 
       S pozdravom 
 
 
 
 

                                             Ing. Ľubomír Dajčár, v. r. 
        referent prijímacej kancelárie a sťažností 
 
Príloha Kópie dokladov 
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