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Vec
Žiadosť o sprístupnenie informácií

Dňa 5. 5. 2017 ste TTSK žiadali v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov Vás žiadam o zaslanie všetkých žiadostí o súkromné
základné školy a súkromné základné umelecké školy
Podľa § 16 ods. 1 písm. m) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť o
zaradenie školy, ktorú zriaďovateľ predkladá Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky okrem iného obsahuje aj súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa
§ 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia
okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v
prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné
učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja.
TTSK v zmysle uvedeného individuálne prehodnocuje všetky žiadosti o zaradenie nových subjektov do
siete vzhľadom na ich proporcionálne rozloženie v kraji, naplnenosť už jestvujúcich zariadení a škôl a záujmu
žiakov.
V zmysle uvedenej legislatívy samosprávnemu kraju kompetenčne neprináleží vyjadrovať sa k zaradeniu
základných škôl do siete.
Od roku 2014 k zriadeniu súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl vydal Trnavský
samosprávny kraj súhlasné stanoviská:
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2014
Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany
2015
Súkromná základná umelecká škola Bučany, Bučany 155 a jej elokované pracoviská
Súkromná základná umelecká škola Artnova so sídlom Križovany nad Dudváhom č. d. 4 a jej elokované
pracoviská
Elokované pracoviská ako súčasti Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda, M. A. Beňovského
371/45, Vrbové
2016
Súkromná základná umelecká škola – Hudobná škola YAMAHA v Trnave, Ružindolská 3, Trnava
2017
Súkromná základná umelecká škola Červeník, Osloboditeľov 9, Červeník
Výzva na doplnenie žiadosti:
2014
Súkromná umelecká škola v Hlohovci – nekompletná žiadosť

Ivan Krajčovič
Povedeným vybavovaním žiadostí v rámci infozákona

