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Smernica riaditeľky školy č. 4/2012  

o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

Na zabezpečenie jednotného postupu na realizáciu  zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o slobode informácií) v podmienkach 
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne vydávam túto internú smernicu 
o poskytovaní informácií: 

 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto smernica upravuje postup OA v  Dolnom Kubíne ako povinnej osoby pri 

a. zverejňovaní informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k 
informáciám,  

b. vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len "žiadosť"),  
c. podaní odvolania proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie.  

  
2. Subjektom zodpovedným za prijímanie, evidovanie, postúpenie žiadostí, 

sprístupňovanie informácií a prijímanie odvolaní je útvar riaditeľky školy, ktorý plní 
aj úlohu podateľne školy. 

3. Hromadným spôsobom sa zverejňujú najmä údaje vymedzené v § 5, § 5a, § 5b a 
§ 6 zákona o slobode informácií a tieto sú upravené v článku 3 tejto smernice. 

 

Čl. 2 
Poskytovanie informácií  

1. OA  poskytuje prístup k informáciám 

a. zverejnením prostredníctvom internetu alebo tlače alebo na akomkoľvek nosiči 
dát, ktorý umožňuje ich zápis, prehliadanie a uchovávanie alebo vystavením 
na verejne prístupnej úradnej tabuli a  

b. sprístupnením na žiadosť.(príloha č. 1) 

2. OA zverejňuje informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií (ďalej len 
"zákon"); ďalšie informácie sa sprístupňujú na žiadosť. 

3. Na požadovanú informáciu, ktorá nie je v pôsobnosti OA  a OA ňou nedisponuje, 
vydá útvar riaditeľa rozhodnutie o odmietnutí. (príloha č. 2)  
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Čl. 3 
Povinné zverejňovanie informácií 

1. Škola je povinná zabezpečiť informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií na 
webovom sídle a na informačnej tabuli v rozsahu: 

a.  spôsob zriadenia školy, jej právomoci a kompetencie (zriaďovacia listina so 
štatútom), 

b.  organizačná štruktúra ( príloha k organizačnému poriadku školy), 
c.  miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie 
d.  miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku, 
e.  prehľad predpisov a pokynov, podľa ktorých škola koná. 
f.  sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.   

2. Škola na webovom sídle zverejňuje v zákonom stanovenej lehote všetky zmluvy, 
objednávky a faktúry tak, ako ich zverejnenie vymedzuje zákon o slobode 
informácií v § 5 a § 5b. 

3. Riaditeľka školy, príp. poverený zamestnanec, je zodpovedný za správnosť 
a aktuálnosť zverejnenej informácie.   

4. Riaditeľka školy poverila zverejňovaním informácií o zmluvách, objednávkach 
a faktúrach zástupcu riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti. 

 

Čl. 4 
Odkaz na zverejnenú informáciu  

1. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie už zverejnenej informácie,  škola najneskôr 
do piatich dní odo dňa podania žiadosti žiadateľovi oznámi údaje , ktoré umožnia 
jej vyhľadanie.  

2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení už zverejnenej informácie, táto bude 
sprístupnená spôsobom a v lehote určenej pre sprístupňovanie informácií na 
žiadosť; lehota na sprístupnenie informácie začína plynúť dňom oznámenia 
žiadateľom, že trvá na sprístupnení informácie.  

  

Čl. 5 
Obmedzenie prístupu k informáciám  

1. Ak požadovaná informácia spĺňa kritéria podľa osobitných právnych predpisov a 
je označená ako utajovaná skutočnosť alebo patrí do bankového alebo daňového 
tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, sekretariát riaditeľa ju 
nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.  

2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti 
osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa sprístupnia len 
vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným 
súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, súhlas môže poskytnúť jej 
blízka osoba.  
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3. Škola sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje o fyzickej osobe, 
ktorá je vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme a to 
v rozsahu: 

a.  titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, 
b.  funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, 
c.  pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, 
d.  miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom funkciu 

alebo činnosť vykonáva.   

4. Informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom, sa nesprístupňujú. Porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie  

a. týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné 
dedičstvo, životné prostredie  

b. o znečisťovaní životného prostredia,  
c. ktorá sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu,  
d. o štátnej pomoci a informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a 

nakladaní s majetkom štátu.  

5. Sekretariát riaditeľa obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu 
nesprístupní, ak:  

a. požadovanú informáciu poskytla osoba, ktorej to zákon neukladá a ktorá 
písomne oznámila, že so zverejnením informácie nesúhlasí,  

b. požadovanú informáciu zverejňuje na základe osobitného zákona vo vopred 
určenom čase a iba do tohto času,  

c. tým môže dôjsť k porušeniu práva duševného vlastníctva podľa osobitných 
predpisov, okrem prípadov, ak autor/pôvodca na výzvu povinnej osoby so 
sprístupnením informácie súhlasí,  

d. sa týka rozhodovacej činnosti súdov vrátane medzinárodných súdnych 
orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní, okrem informácií o 
rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak takéto sprístupnenie nezakazujú 
osobitné predpisy,  

e. sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a 
skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,  

f. by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská 
republika viazaná,  

g. sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci, okrem 
informácií o rozhodnutí alebo o výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej 
sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.  

6. Odmietnutie sprístupnenia informácie trvá len počas trvania dôvodu 
nesprístupnenia.   

Čl. 6 
Lehoty a vybavenie žiadosti  

1. Sekretariát riaditeľa je povinný vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr však do 
ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neustanovuje 
inak.   
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2. Lehotu na vybavenie žiadosti možno predĺžiť najviac o osem pracovných dní, ak 
si vybavenie žiadosti vyžaduje vyhľadanie alebo zber informácií na inom mieste, 
ako je sídlo školy, nastanú technické problémy spojené s vyhľadávaním a 
sprístupnením požadovanej informácie alebo je potrebné vyhľadať alebo 
zozbierať väčší počet oddelených alebo odlišných informácií. Žiadateľ musí byť s 
touto skutočnosťou bezodkladne upovedomený, a to ešte pred uplynutím lehoty 
na vybavenie žiadosti. V oznámení o predĺžení lehoty sa uvedie dôvod tohto 
predĺženia.  

Čl. 7 
Postup pri vybavení žiadosti  

1. Informácia sa sprístupňuje v akejkoľvek žiadateľom požadovanej forme - 
odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou, elektronickou poštou alebo 
odkazom na už zverejnenú informáciu. Ak informáciu nie je možné sprístupniť vo 
forme požadovanej žiadateľom, dohodne sa so žiadateľom iný spôsob 
sprístupnenia informácie.  Ústne žiadosti(osobne, telefonicky) o poskytnutie 
informácií riaditeľstvo školy prijíma v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 
do 15.00 hod. 

2. Ak sekretariát riaditeľa požadovanou informáciou disponuje, vypracuje odpoveď a 
zašle ju žiadateľovi. Ak nedisponuje požadovanou informáciou, bezodkladne 
postúpi žiadosť na vypracovanie odborného stanoviska príslušnému vedúcemu 
pracovníkovi.  

Čl. 8 
Vydanie rozhodnutia  

1. Informácie, ktoré sú spracované v požadovanom rozsahu, požadovaným 
spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, sa sprístupňujú žiadateľovi na základe 
rozhodnutia riaditeľa školy vykonaného zápisom v evidenčnom liste.   

2. Ak sa žiadosti nevyhovie alebo sa nevyhovie hoci len z časti sekretariát riaditeľa v 
stanovenej lehote vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí požadovanej 
informácie. 

3. Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie sa zasiela žiadateľovi s 
doručenkou. 

Opravné prostriedky 

Čl. 9 
Odvolanie  

1. Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie 
vydanému povinnou osobou v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.   

2. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala.   

3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej 
osoby, tzn. Žilinský samosprávny kraj. 
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Čl. 10 
Úhrada nákladov  

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie 
prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií 
a s odoslaním informácie žiadateľovi.  

2. Žiadateľ uhrádza náklady spojené so sprístupnením informácie nasledovne:  

a. poštovou poukážkou,  
b. bezhotovostným prevodom na účet v banke,  
c. v hotovosti do pokladne školy.  

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa určujú podľa aktuálneho cenníka 
poštových služieb, náklady súvisiace s odoslaním informácie faxom sa určujú 
podľa cenníka telefónnych služieb. Náklady spojené so sprístupnením informácie 
určuje sekretariát pričom zohľadňuje aktuálne ceny materiálu nevyhnutného na 
sprístupnenie informácie.  

4. Celkovú výšku nákladov oznamuje žiadateľovi sekretariát riaditeľa. (sadzobník – 
príloha č. 3) 

5. Škola môže zaplatenie úhrady odpustiť, o čom rozhoduje štatutárny zástupca 
školy. Úhrady sú príjmami školy. 

 

Čl. 11 
Evidencia žiadostí  

1. Poverený zamestnanec útvaru RŠ vedie evidenciu všetkých žiadostí tak, aby 
poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje 
o najčastejšie požadovaných informáciách .  

2. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:  

a.   dátum podania žiadosti,  
b.   meno, priezvisko a adresu žiadateľa (u právnických osôb názov a sídlo),  
c.   formu podania žiadosti: ústne, poštou, faxom, elektronickou poštou,  
d.   obsah požadovanej informácie a spôsob jej poskytnutia,  
e.   výsledok  vybavenia žiadosti (postúpenie, doplnenie, vydanie rozhodnutia o    

odmietnutí požadovanej informácie, opravný prostriedok). 

3.   Poverený zamestnanec: 

a.   pridelí žiadosti registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia podľa 
registratúrneho poriadku, 

b.   vyznačí na spisovom obale spôsob vybavenia žiadosti, 
c.   vyznačí v registratúrnom denníku typ, druh, status a výsledok vybavenia 

žiadosti, 
d.   zaeviduje aj ďalšie záznamy v tej istej veci pod rovnakým číslom a vloží ich 

s prílohami do spisového obalu, 
e.   vyhotoví odpovede, ktoré zašle žiadateľovi , zaeviduje to v reg. denníku 

a v centrálnej evidencii žiadostí a uzatvorí spis v registratúrnom denníku. 
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Čl. 12 
Priestupky 

1. Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám sa dopustí ten, kto vedome 
vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, vydaním rozhodnutia alebo 
vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na 
sprístupnenie informácií, príp. poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom 
o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Čl. 13 
Postúpenie žiadosti 

1. Ak škola nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kde možno 
informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní príslušnej povinnej osobe, ktorá má 
požadované informácie, inak žiadosť odmietne rozhodnutím podľa čl. 8. 

2. Postúpenie žiadosti škola bezodkladne oznámi žiadateľovi. 

3. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď príslušná povinná osoba 
dostala postúpenú žiadosť. 

 

Čl. 14 
Záverečné ustanovenia 

Smernica bola prerokovaná na pedagogickej  rade dňa  6. 11. 2012.  

Táto smernica nadobúda účinnosť 07. 11. 2012. 

 
 
 
 
 
 Ing. Vilma Janotíková 

 riaditeľka  
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Príloha č. 1 
 

Ž i a d o s ť 
 

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov 

(zákon o slobode informácií) 
 
 
Evidenčné číslo žiadosti:  
 
Dátum podania žiadosti:  

Forma podania žiadosti:       ústne – písomne – faxom - e-mailom – telefonicky 

Meno a priezvisko  
žiadateľa: ____________________________________________________ 
 
Adresa (sídlo)  
žiadateľa: ____________________________________________________ 
 
Obsah požadovaných informácií: 

 
 

 
Navrhovaný spôsob poskytnutia informácií: ústne  –  písomne  –  faxom  –  e-mailom  
-  telefonicky 

Podpis  
žiadateľa:    ......................................... 
 
Telefónny 
kontakt:       ......................................... 

 
Faxový  
kontakt:       .......................................... 
 

E-mailová  
adresa:        .......................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Žiadosť prevzal dňa:   

Vyjadrenie RŠ: 

Výsledok vybavenia žiadosti:    vybavenie  -  zamietnutie (dôvody): 

Lehota na doplnenie žiadosti: 
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Forma vybavenia žiadosti:  osobne – telefonicky- písomne (kópiou) – nahliadnutím 
do spisu – písomne(mail, list) – nesprístupnenie. 
 
Dátum vybavenia žiadosti:  

Poplatok   ......................... €      zaplatený- odpustený  

č. dokladu: ............................. 

dňa: ........................................ 

Dolný Kubín 
 
 
 
 
Žiadosť vybavil:  .......................................................... podpis RŠ  
 
 
 
Číslo spisu: .................................... 
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Príloha č. 2  
 

Rozhodnutie 
 

Podľa § 18 ods. 2 z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 z. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov    
 
 

nevyhovujem 

žiadosti o poskytnutie informácií o ......................................................... ktorú na škole  

....................................... podal ........................................... dňa ................................. 
 
 
Odôvodnenie 

(Uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie a čo sa bralo do úvahy 
pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých riaditeľka 
školy rozhodla). 
 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie riaditeľke školy do 15 dní od jeho 
doručenia. 
 
 
Odtlačok úradnej pečiatky        
 

podpis riaditeľky školy 
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Príloha č. 3 
 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 
podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) 
 
 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie: 

a. vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 – 0,02 € 
b. vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 – 0,03 € 
c. vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 – 0,04 € 
d. vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 – 0,06 € 
e. 1 ks DVD ROM – 1,5 € 
f. 1 ks CD ROM – 0,80 € 
g. obálka formátu A6 – 0,02 € 
h. obálka formátu A5 – 0,03 € 
i. obálka formátu A4 – 0,07 € 
j. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka 

poštových služieb. 

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sa poskytujú bezplatne. 

3. Bezplatne sa poskytujú informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením 
a zaslaním informácie neprekročia sumárne 3,50 €. 

4. Žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, 
sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené 
s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia 3,50 €. 

5. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za 
sprístupnenie informácií: 

- poštovou poukážkou 
- bezhotovostným prevodom 
- v hotovosti do pokladne. 

6. Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom podpisu. 
 
 
 

 
 
Dolný Kubín   ...........................   podpis riaditeľky školy 


