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Slobodný prístup k informáciám 
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota Mgr. Mária Jankoveová 

na základe § 2 ods.1 a § 5 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (novela č.546/2010 Z.Z) 

vydáva vypracovaný postup o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v podmienkach Základnej školy s materskou školou 433, 966 41 Veľká 

Lehota. 

      

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.Tento dokument upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k 

informáciám, týkajúcich sa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota,  (ďalej 

len „ZŠ s MŠ“), ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v zmysle neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“).  

 

2.Zriaďovateľom ZŠ s MŠ  je Obec Veľká Lehota podľa osobitného zákona. 

 

3.Tento dokument stanovuje i sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle § 5   

ods. 1 písm. f) a § 21 zákona.  

 

 

Čl. 2 

Zverejňované informácie 

 

1.Oznámenia sa zverejňujú  na verejne prístupnej vývesnej tabuli /informačná tabuľa/ v  

budove ZŠ s MŠ. 

 

2.Zverejnenie prostredníctvom vydávaných oznamov ZŠ s MŠ(www-stránka, školský 

časopis-pozor na zákon č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov). 

 

3.Informácie, ktoré ZŠ s MŠ musí podľa § 5 zákona zverejniť, sú:  

a) názov,  

b) adresa,  

c) IČO, 

d) dátum vzniku,  

e) spôsob zriadenia,  

f) právomoci, 

g) kompetencie,  

h) popis organizačnej štruktúry, 

i)  miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, 

j)  informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné 

podanie, 

k) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho 

preskúmania rozhodnutia ZŠ s MŠ vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré 

musia byť splnené, 

l) postup, ktorý musí ZŠ s MŠ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a 

iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 

m) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ZŠ 

s MŠ koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb vo vzťahu k ZŠ s MŠ. 
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Čl. 3 

Obmedzenia prístupu k informáciám 

 

1.ZŠ s MŠ nie je povinná zverejniť údaje, ktoré sa netýkajú vecne potrebných a všeobecne 

zaužívaných informácií o ZŠ s MŠ.  

 

2.ZŠ s MŠ nezverejní informácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k 

informáciám podľa § 8 – 11 zákona a ak: 

sú v  súlade s právnymi predpismi označené za štátne, služobné tajomstvo, alebo za  

skutočnosti podliehajúce šifrovej ochrane informácií, alebo patria do bankového 

alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup s uvedením 

odkazu na príslušný právny predpis 
2)

 (§ 8 zákona o slobode informácií), (informácie, 

              ktoré sa získali za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týkajú používania verejných         

              prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho   

              územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe  

              zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie), 

sú predmetom ochrany osobnosti a osobných údajov a dotknutá osoba nedala písomný 

súhlas na ich zverejnenie, alebo ak to neustanovuje osobitný predpis (§ 9 zákona 

o slobode informácií), 

sú obchodným tajomstvom (§ 10 zákona o slobode informácií), 

boli ZŠ s MŠ odovzdané osobou, ktorej takúto povinnosť neukladá a ktorá písomne 

oznámila, že so sprístupnením informácií nesúhlasí. Ak na výzvu ZŠ s MŠ neodpovie 

osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, 

predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť 

osoba vo výzve upozornená, 

sa zverejňujú na základe osobitného predpisu, ak sú podľa týchto zákonov 

zverejňované vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby, 

zverejnenie by mohlo porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným 

predpisom, s výnimkou ak autor na výzvu ZŠ s MŠ udelí na zverejnenie súhlas, 

sa týkajú rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, 

sa týkajú miesta výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín, nerastov 

a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie, 

ich získala ZŠ s MŠ od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona, 

podľa ktorého sa na ZŠ s MŠ vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka 

ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa 

tohto zákona sprístupniť, sprístupní ZŠ s MŠ len tie informácie, ktoré priamo súvisia 

s jej úlohami. 

 

 

Čl. 4 

Spôsob získavania informácie 

  

1.Miesto, čas a spôsob, akým možno informácie získať:  

a) miesto: ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota 

b) čas: v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 15:00 h. 

                                                 
2)

  Napríklad zákon NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej 

ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 
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c) spôsob: žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva 

-  písomne,  

-  ústne, 

- telefonicky na čísle 045/6896129 

-  faxom na telefónnom čísle 045/6896129, 

-  elektronickou poštou na emailovej adrese zsvlehota@gmail.com 

-  alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.  

 

 

Čl. 5 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

1.Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) adresu alebo sídlo žiadateľa, 

c) akých informácií sa týka, 

c) návrh žiadateľa, akým spôsobom sa mu má informácia sprístupniť, 

d) dátum a podpis žiadateľa PRÍLOHA A. 

 

2.Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ZŠ s MŠ.  

 

3.ZŠ s MŠ na žiadosť doručenú osobne žiadateľom písomne potvrdí jej podanie a oznámi 

predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.  

 

4.Ak ZŠ s MŠ nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde 

možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť v zmysle § 15 zákona do 

piatich dní odo dňa doručenia ZŠ s MŠ organizácii, ktorá má požadovanú informáciu 

k dispozícii, inak žiadosť odmietne.  

 

5.Ak ZŠ s MŠ poskytne požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona 

v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto 

rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.  

 

6.Ak ZŠ s MŠ žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie v 

lehote stanovenej v § 17 zákona okrem prípadu, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 

ods. 3 zákona PRÍLOHA B.  

 

7.Ak ZŠ s MŠ v lehote na vybavenie žiadosti informácie neposkytla, či nevydala 

rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, podľa § 18 ods. 3 zákona sa predpokladá, 

že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia 

rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie 

žiadosti (§ 17 zákona).  

 

 

Čl. 6 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť 

 

1.Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti 

vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním na technický nosič dát, sprístupnením 

kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou 
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poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne 

ZŠ s MŠ so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. 

 

2.ZŠ s MŠ umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu 

nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. 

 

3.ZŠ s MŠ pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené 

povinnosti podľa § 8 až 12 zákona. 

 

 

Čl. 7 

Lehoty na vybavenie žiadosti 

 

1.Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania 

žiadosti alebo odo dňa odstránenia prípadných nedostatkov žiadosti (§14 ods. 2 a 3 

zákona).  

 

2.Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 zákona môže ZŠ s MŠ predĺžiť lehotu 

uvedenú v ods. 1 článku 5 tejto smernice najviac o osem pracovných dní a o 15 

pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. 

Predĺženie lehoty ZŠ s MŠ žiadateľovi oznámi bezodkladne, najneskôr však pred 

uplynutím lehoty (ods. 1).  

 

3.Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ZŠ s MŠ môže 

ihneď, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia 

informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získavanie 

zverejnenej informácie.  

 

 

Čl. 8 

Opravný prostriedok 

 

1.Proti rozhodnutiu ZŠ s MŠ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na 

rozhodnutie o žiadosti.  

 

2.Odvolanie sa podáva škole – ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433, Veľká Lehota. 

 

3.  O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ s MŠ rozhoduje v druhom stupni jej zriaďovateľ – 

Obec Veľká Lehota. 

 

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a 

nasl. Občianskeho súdneho poriadku.  

 

 

Čl. 9 

Evidencia žiadostí 

 

1. ZŠ s MŠ vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu 

vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.  
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Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a) dátum podania sťažnosti, 

b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo 

postúpenia žiadosti), 

d) podanie opravného prostriedku. 

 

2.Účtovníčka ZŠ s MŠ prostredníctvom registratúry vedie centrálnu evidenciu všetkých 

žiadostí (okrem žiadostí o zamestnanie, tie sa skartujú z dôvodu ochrany osobných 

údajov) podaných ZŠ s MŠ (po prijatí žiadosti je potrebné v ten istý deň túto 

zaregistrovať), ktorá bezodkladne po rozhodnutí riaditeľky ZŠ s MŠ o vecnej 

príslušnosti žiadosti, postúpi žiadosť na vybavenie vecne príslušnému organizačnému 

útvaru alebo oddeleniu ZŠ s MŠ. 

 

 

Čl. 10 

Sadzobník úhrad 

 

1.Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií vychádza z Vyhlášky ministerstva financií 

481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov na sprístupnenie informácií a § 21 

zákona. 

  

2.Za materiálové náklady na sprístupnenie informácií sa považujú najmä:  

a) obstaranie technických nosičov dát, diskiet, kompaktných diskov, 

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to hlavne na papier,  

c) obstaranie obalu, a to hlavne obálok,  

d) odoslanie informácií, a to najmä poštovné. 

  

3.Žiadateľ uhradí tieto náklady takto:  

a) poštovou poukážkou, 

b) bezhotovostným prevodom na účet,  

c) v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ.  

 

4. Aktuálny sadzobník úhrad je prílohou tohto dokumentu.  

 

  

Čl. 11 

Účinnosť 

 

1.Tento dokument nadobúda platnosť 1. septembra 2011 a ruší sa postup zverejňovania 

informácií z 01.09.2004  

 

 

Veľká Lehota 24.08.2011 

 
 

 

                                                                                         _________________________ 

                                                                                             Mgr. Mária Jankoveová 

                                                                                                riaditeľka ZŠ s MŠ 
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                                     Riaditeľka ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota, 

v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  

s Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. 

 

stanovuje 

ako prílohu tohto dokumentu o slobodnom prístupe k informáciám 

v podmienkach ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota v súlade so Sadzobníkom úhrad za 

poskytovanie informácií Obce Veľká Lehota nasledovný 
 

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií 
Úkon:  € / strana 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,07 €  

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,14 €  

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,13 €  

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,20 €  

1 ks diskety 0,66 €  

1 ks CD 1,66 €  

1 ks DVD 2,33 € 

informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne 

1 ks obálka  

 malá C6 0,03 €  

 ½ z A4 C5 0,05 €  

 doporučená 0,08 €  

 doruč. do vlastných rúk 0,10 €  

 s doručenkou 0,20 €  

poštová poukážka 0,04 €  

poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty  

 

Náklady spojené s odoslaním informácie fomou listu budú spoplatnené podľa aktuálneho 

cenníka Slovenskej pošty a.s. – web: www.slovenskaposta.sk.  

 

Úhrada poplatku: 

 Žiadateľ uhradí poplatok za sprístupnenie informácií vo výške materiálnych nákladov  

a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti, a to:  

 v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ 433,966 41 Veľká Lehota u účtovníčky, v 

pracovnom čase od 8,00 h do 15,00 h v pracovných dňoch  

 poštovou poukážkou (ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval, vyznačí 

na nej meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka, 

oddelenie, ktoré žiadosť vybavovalo) alebo  

 bezhotovostným prevodom na účet, číslo ktorého ZŠ s MŠ žiadateľovi oznámi na 

požiadanie. 

Žiadateľ uhradí náklady iba v tom prípade, ak súčet týchto nákladov presiahne sumu 

0,33 €. 
 

Veľká Lehota 24.08.2011 

                                                                                         _________________________ 

                                                                                             Mgr. Mária Jankoveová 

                                                                                                riaditeľka ZŠ s MŠ 
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                                                                                                                                PRÍLOHA A 

Ž i a d o s ť  

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR  č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám 

 

Evidenčné číslo žiadosti: 

 

 

Dátum podania žiadosti
1)

: 

 

Žiadosť podaná:     ústne – telefonicky – písomne – faxom – e-mailom 

 

Žiadosť je určená
2)

 : 

 

Meno a priezvisko  žiadateľa alebo organ.: 

 

Adresa žiadateľa: 

 

Žiadosť prevzal: 

 

Obsah požadovaných informácií: 

 

 

 

Návrh, akým spôsobom sa má infor.sprístupniť: 

 

 

Žiadosť vybavená- zamietnutá 
3) 

 dňa : 

 

Dôvod zamietnutia žiadosti: 

 

 

 

Spôsob vybavenia žiadosti: 

 

Náklady predpísané k úhrade vo výške
4)

:  

 

 

Žiadosť vybavil: 

 

 

 

 

Dátum:                                                                                             _______________________ 

                                                                                                                   podpis žiadateľa 

________________________________ 
1) pri telefonicky podanej žiadosti uviesť i čas 
2) uviesť organizáciu , resp. organizačný útvar  
3) nehodiace sa škrtnúť 
4) rozpis uvedený v dokumente o slobod.prístupe k infor. ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
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                                                                                                                                PRÍLOHA B 

Základná škola s materskou školou  č. 433, 966 41  Veľká Lehota  
 

Číslo:                                                                                             Miesto a dátum: Veľká Lehota        

  

ROZHODNUTIE 

 
        Riaditeľka Základnej školy s materskou školou  vykonávajúca štátnu správu v prvom 

stupni podľa § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

 

n e v y h o v u j e  
 

žiadosti o poskytnutie informácií o .................................................................., ktorú podal(a)   

 

v  Základnej škole s materskou školou č.433,966 41 Veľká Lehota.......................................... 

 

(meno a priezvisko fyzickej osoby, prípadne názov a sídlo právnickej osoby),  

 

..............................................................................................................................dňa (dátum). 

 

Odôvodnenie:  

     Podľa § 46 a 47 zákona č. 138/2004 Z. z. úplného znenia zákona č. 71/1967 o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

(V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych 

predpisov, na základe ktorých rozhodoval.) 

 

Poučenie:  
     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní  u riaditeľky Základnej školy 

s materskou školou Veľká Lehota do 15 dní od jeho doručenia (§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 

211/2000 Z. z.).  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                      Okrúhla pečiatka                              Mgr. Mária Jankoveová   

                                                                                                                   riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

Rozhodnutie dostane:  

1.Žiadateľ 

2.K spisu 

*) Vo výroku rozhodnutia je potrebné uviesť aj iné ustanovenia právnych predpisov, ak sa na 

ich základe v konkrétnom prípade rozhoduje (napr. § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.). 
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Povinným subjektom zverejňovať informácie sú všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ 

s MŠ, ktorí sa podieľajú na VV procese. Oprávnenými subjektmi sú výlučne zákonní 

zástupcovia dieťaťa a žiaka. 

ZŠ s MŠ nie je povinná poskytnúť informáciu, ktorá v čase podania žiadosti vôbec 

neexistovala a je potrebné ju osobitne vytvoriť, napr. rôzne štatistiky, sumáre, referáty 

a iné. 

Ak si zodpovedanie otázok rodičov, príp. občanov vyžaduje stanovisko 

odborného(informovaného)zamestnanca, príp. nahliadnutie do spisov alebo iných 

písomných podkladov, treba takúto žiadosť písomne zaznamenať a dohodnúť sa so 

žiadateľom na spôsobe jej vybavenia(adresa, tel.číslo). Pri sprístupnení informácie 

nazeraním do spisov zabezpečte prítomnosť niektorého zo zamestnancov ZŠ s MŠ 

a urobte o tom rozhodnutie záznamom do spisu, ktorý nechajte podpísať žiadateľom. 

Písomnosti v konaní vybavenia žiadosti o informáciu sa doručujú do vlastných rúk. 

V prípade, že sú žiadateľmi manželia, uveďte v adrese obidve mená podpísaných 

žiadateľov. 

Doručenka je dôkazový prostriedok o doručení písomnosti, a preto musí byť vrátená 

povinnej osobe a pripojená k spisu. 

Ak adresát odmietol prevziať zásielku, písomnosť sa má za doručenú dňom, keď ju 

adresát odmietol prevziať. 

 

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z“) 

zodpovednou osobou za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov 

v informačných systémoch ZŠ s MŠ je poverenou osobou Anna Garajová-

učtovníčka ZŠ s MŠ. 

 
Zodpovedná osoba je povinná vypracovať plán kontrol dodržiavania bezpečnostných smerníc 

o ochrane osobných údajov so stanovením predmetu kontroly a jej periodicity. Kontrola sa musí 

uskutočniť najmenej jedenkrát ročne: Plán kontrol je stanovený v Ročnom pláne kontrolnej činnosti 

vedenia ZŠ s MŠ a zápisy sú vedené v osobitnom zošite. 

Na ochranu osobných údajov má ZŠ s MŠ vypracovaný „BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT 

INFORMAČNĚHO SYSTÉMU“ 

 

Čl.19 ods. 3 ÚSR 

•Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo 

iným zneužívaním údajov o svojej osobe. 

 

Čl. 22 ods.1 ÚSR 

•Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných 

údajov sa zaručujú. 

 

Rada Európy 

 

•Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci 

sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (č. 49/2001 Z. z.) 
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Európska únia 

 

•Smernica EP a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe týchto údajov. 

 

§374 Trestného zákona -Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi 

 

„Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom zhromaždené v 

súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo osobné 

údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a 

tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa  

odňatím slobody až na jeden rok.“ 

 

§247 Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií 

 

„Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému 

neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču 

informácií alebo jeho časti a jeho informácie neoprávnene použije, zničí, poškodí, vymaže, 

pozmení alebo zníži ich kvalitu, alebo urobí zásah do technického alebo programového 

vybavenia počítača, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky“. 

 

§3-Osobné údaje 

„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou 

osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, 

ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 

sociálnu identitu.“ 

1. rodné číslo 

2. osobitná kategória OÚ (§8 ods. 1) 

3. „štvorička“ (4+) 

4. jednoznačná identifikácia  

 

§7 –súhlas dotknutej osoby 

 

Súhlas netreba, ak 1.“osobitný zákon (ods.7 § 11 zákona 245/2008-školský zákon)“ alebo 2. 

sedem kategórií verejných záujmov /a) tvorba diel, médiá, DM firmy, b) spracúvanie OÚ je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, c) ochrana života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, d) 

predmetom spracúvania je výlučne štvorička, e) sa spracúvajú už zverejnené osobné údaje, f) 

spracúvanie OÚ je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, 

g) ochrana zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. 

 

ods.7 §11 zákona č. 245/2008 Z. z. -Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia 

 

Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje   

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu  

1. meno a priezvisko,  

2. dátum a miesto narodenia,  
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3. bydlisko,  

4. rodné číslo,  

5. štátna príslušnosť,  

6. národnosť,  

7. fyzického zdravia a duševného zdravia,  

8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 

diagnostiky,  

 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).  

 

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi podľa vyššie uvedeného, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení 

pracovnoprávneho vzťahu. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa 

osobitného predpisu. 

 

§29 zákona č. 596/2003 Z. z. -Pedagogická dokumentácia 

 

Pedagogická dokumentácia školy alebo škol. zariadenia je súbor písomných dokumentov, 

ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, na základe ktorých 

vydáva škola alebo škol. zariadenie verejné listiny a rozhodnutia. Školy a škol. zariadenia 

majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch týchto škôl a školských 

zariadení týkajúce sa a) identifikácie osoby: 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto 

narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. osobné údaje o 

identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka, b) zdravia, c) mentálnej identity 

vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. 

 

§33 zákona č. 5/2004 Z. z. -Evidencia uchádzačov o zamestnanie (žiadosti skartujeme) 

 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu 

príslušnosť, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, údaje o jeho kvalifikácii, 

odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme 

o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so 

sprostredkovaním zamestnania, údaje o jeho zdravotnom stave oznámené uchádzačom o 

zamestnanie dobrovoľne. Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať 

tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, 

ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak. 

 

Kamerové systémy 

•§10 ods. 7 + §13 ods. 7 

 

4 podmienky: •priestor prístupný verejnosti, •účel –verejný poriadok, •označenie priestoru 

ako monitorovaného, •likvidácia záznamu do 7 dní 

 

 

INFORMOVANÉ SÚHLASY ZŠ s MŠ 
SÚHLAS  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU SO SPRACÚVANÍM FOTOGRAFIÍ DIEŤAŤA 

Ja, ________________________________________, ako zákonný zástupca maloletého žiaka 

____________________________ navštevujúceho ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká 
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Lehota, týmto poskytujem škole súhlas podľa  § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov so spracúvaním fotografií môjho dieťaťa obsahujúcich jeho 

osobné údaje na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej stránke školy a v školskom 

časopise „Spod  Vígľaša“. Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia 

povinnej školskej dochádzky maloletého. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne.  

Vo Veľkej Lehote 01.09.2011                                                    --------------------------------- 

                                                                                                    podpis zákonného zástupcu   

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Ja, dolupodpísaný (á): titul, meno a priezvisko                       

                                                                   .................................................................................... 

ako dotknutá osoba týmto 

u d e ľ u j em s ú h l a s 
v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v dokumentoch a 

písomnostiach ZŠ s MŠ č.433, 966 41 Veľká Lehota pre personálne a mzdové spracovanie 

v súlade s osobitnými zákonmi platnými v tejto agende 

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul (akademická hodnosť), rodné číslo, dátum a 

miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko, údaje o vzdelaní, prax, údaje a 

doklady o bezúhonnosti, kontaktné údaje (telefónne číslo, email). 

Doba platnosti súhlasu: v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania 

a zákonmi o účtovníctve a registratúre 

Podmienky odvolania súhlasu: písomne s uvedením dôvodu. 

Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 
Vo Veľkej Lehote, dňa......................... 

                                                                                         ........................................................ 
                                                                                                                   vlastnoručný podpis dotknutej osoby 

prevzal: 

 

 

Súhlas rodiča s uvedením mena a priezviska svojho dieťaťa na 

www-stránke ZŠ s MŠ 
 

Súhlasím s tým,  aby  meno  môjho  dieťaťa............................................bolo uvedené na 

stránke www.zsmsvelkalehota.sk 

 

 

                                                                                  .............................................................. 

                                                                           podpis rodiča 

 

 

http://www.zsmsvelkalehota.sk/
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Dodatok č. 1  
k  

SLOBODNÉMU PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM V ZŠ S MŠ 
  

1. ktorým sa dopĺňa :  

- článok 2 o bod  4. , 5., 6., 7., podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám – novely 382/2011  Z.z. z 19. októbra 2011 o zmene a doplnení niektorých 

zákonov(zákon o slobode informácií) § 5a, § 5b Povinne zverejňovaná zmluva  a § 6 takto :  

4. ZŠ s MŠ je povinná zverejniť tieto informácie:  

a)   spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry,  

b)    miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať 

žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie,  

c)   miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho 

preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia 

požiadaviek, ktoré musia byt splnené, 

d)   postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane 

príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,  

e)   prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje, a ktoré upravujú 

práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,  

f)   sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad 

za poskytovanie informácií v ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 

5. Povinne zverejňovaná zmluva: 

a)   je písomná zmluva, ktorú uzaviera ZŠ s MŠ  a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa 

získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej 

správy,  alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s 

majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom 

právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s 

finančnými prostriedkami Európskej únie, 

b)   uzaviera ZŠ s MŠ, v ktorej má štát alebo ZŠ s MŠ výlučnú účasť alebo, v ktorej majú 

štát a ZŠ s MŠ spoločne výlučnú účasť alebo, v ktorej majú štát a viaceré povinné 

osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť, a ktorá sa týka nakladania s jej 

majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu 

predmetu podnikania, alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej 

úradnej evidencii, 

c)   namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu 

podnikania, alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej úradnej 

evidencii ZŠ s MŠ a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) sa 

zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s 

fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom,  

d)   ustanovenie, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, 

sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, 

ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, 

spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných 

podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je 
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určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných 

podmienok boli zverejnené ZŠ s MŠ spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, 

ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v 

Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "register") alebo na webovom sídle odkaz na inú 

povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť, 

e)  nie je:  

služobná zmluva,   

pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne 

zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,  

zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,  

zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,  

zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského 

spravodajstva,  

zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa 

vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,  

zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v 

Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej 

republiky v zahraničí,  

zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a 

platobných služieb,  

zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení 

poskytovania platobných služieb,  

zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,  

zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,  

zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá 

sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o 

zamestnanie,  

zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej 

služby,  

zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy 

uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,  

zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo 

streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových 

spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti,  

zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti 

terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby 

finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou 

objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,  

zmluva týkajúca sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej 

diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona,  

zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a 

zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,  

zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov. 

f)   je zmluva, ktorej účastníkom je ZŠ s MŠ, a ktorá sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide 

o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, 
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povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a 

povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť, 

g)   je zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle ZŠ s MŠ, 

ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak 

sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, 

h)   ak nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, 

ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na 

zverejnenie v Obchodnom vestníku, 

i)   ZŠ s MŠ a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho 

požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy; ZŠ s MŠ a Úrad vlády Slovenskej 

republiky môžu vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým 

podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, 

j)   písomné potvrdenie podľa odseku i) obsahuje najmä tieto údaje: 

názov zmluvy,  

identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného 

od povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje,  

popis predmetu zmluvy,  

hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,  

dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,  

dátum zverejnenia zmluvy,  

označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak sa zverejnila 

zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 

nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 

k)   je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, 

rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. ZŠ s MŠ alebo účastník zmluvy podávajúci 

návrh na zverejnenie sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným 

stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa 

tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného 

od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení 

nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,  ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, 

zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného 

predpisu, 

l)   sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne 

zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia 

účinnosti podľa zákona, 
m) podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 

ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.  

6. ZŠ s MŠ zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä 

tieto údaje: 

a)    o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác: 

identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,  

popis objednaného plnenia,  

celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo 

maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma 

vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,  

identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,  

dátum vyhotovenia objednávky,  

identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 



Slobodný prístup k informáciám 
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  

adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,  

identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,  

údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 

meno a priezvisko fyzickej osoby,  

funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,  

 b)   o faktúre za tovary, služby a práce: 

identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,  

popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,  

celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj 

o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z 

pridanej hodnoty,  identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou 

zmluvou,  

identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,  

dátum doručenia faktúry,  

identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  

adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,  

identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 

c) Údaje podľa odseku 6 písm. a) ZŠ s MŠ zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa 

vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa odseku 6 

písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 

d) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov a) a b) sa nevzťahuje na objednávku alebo 

faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. 

e) ZŠ s MŠ  je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov a) a b) nepretržite počas piatich 

rokov odo dňa ich zverejnenia. 

 

7. Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto 

povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.  

a)   informácia podľa § 5 ods. 6 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, 

keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa § 5 ods. 6; tým nie je dotknutá 

povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Informácie podľa § 5 

ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle ZŠ s MŠ a na všetkých jej pracoviskách na verejne 

prístupnom mieste. 

b)   ZŠ s MŠ, ak prevádzkuje informačné systémy obsahujúce informácie, pri ktorých 

osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť,  je povinná informácie obsiahnuté v 

týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. 

Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov. 

 

2. Ostatné ustanovenia tohto predpisu zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2012. 

Veľká Lehota, 18. decembra 2011                                                  –––––––––––––––––––––––––                                             

                                                                                                                                    Mgr.Mária Jankoveová         

                                                                                                                                        riaditeľka ZŠ s MŠ 


