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Návrh uznesenia:  

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo   

po prerokovaní materiálu 

                      

 

 

 

                

                                                         berie na vedomie 

 

 

predloženú správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
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Dôvodová správa 

 

 

          Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava Ružinov na I. polrok 2017 (uzn. MZ MČ č.  392/XXII/2016 zo dňa 13.12. 2016) 

bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov v piatich vybraných základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti  Bratislava Ružinov 
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S p r á v a 

 

o výsledku kontroly  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.  

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

č. 3/17 

  

Kontrolované subjekty: -     Základná škola  Borodáčova 2, 

                                               -     Základná škola Medzilaborecká 11, 

                                               -     Základná škola Ostredková 14, 

                                               -     Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 

                                               -     Základná škola  Kulíškova 8. 

     

Kontrolované obdobie: roky 2016 – 2017 

Kontrola vykonaná:  od  23.5.2016  do  1.8.2017 

 

        Na základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2017          

(uzn. MZ MČ č. 392/XXII/2016 zo dňa 13.12.2016) a  poverenia č. 2/17 zo dňa 23.5.2017,     

č. 3/17 zo dňa 6.6.2017 a č. 4/17 zo dňa 12.6.2017 vykonali poverení kontrolóri Útvaru 

miestneho kontrolóra Miestneho úradu Mestskej časti  Bratislava Ružinov (ďalej len „MČ“) 

kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a dodatkov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“)       

vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov.  

Základné školy sú  rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriadené Mestskou 

časťou Bratislava Ružinov a sú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou. Podľa vyššie uvedeného zákona je ich 

povinnosťou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1zverejňovať informácie spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup k informáciám. Taktiež podľa ustanovenia § 5b tohto zákona je ich 

povinnosťou zverejňovať vyhotovené objednávky tovarov, služieb a prác, faktúry a zmluvy 

v prípade, že majú zriadené vlastné webové sídlo.   

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.        

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a interných smerníc uvedených základných 

škôl, najmä zverejňovanie povinných informácií v zmysle ustanovení § 5 zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, a to  zverejňovanie zmlúv, faktúr objednávok na obstaranie služieb, 

tovarov a prác; na prijímanie, vybavovanie, oznamovanie výsledku vybavenia žiadostí 

o poskytnutie informácií a ich evidenciu, ktoré má k dispozícii povinná osoba.   

 

Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 

 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, svojimi príjmami a výdavkami 

je napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ Bratislava – Ružinov. 

Na základe   Zákona o slobode informácií  č. 211/2000 Z.z. a Občianskeho  zákonníka  

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,  majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje 

a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich 

webových sídlach.  

Prístup k informáciám upravuje interná „ Smernica o aplikácii  zákona  č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“ s  platnosťou  od 1.1.2017.    
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Zverejňovanie   zmlúv    podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe                              

k informáciám  

 

Kontrolná skupina skontrolovala predložené zmluvy základnej školy za roky 2016 

a 2017 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za rok 2016 ZŠ  

uzatvorila s ostatnými právnymi subjektmi 29 zmlúv a v roku 2017 uzatvorila do súčasnosti 

10 zmlúv. V prevažnej miere ide o nájmy nebytových priestorov, napr. prenájom priestoru 

školskej jedálne na realizáciu rôznych rokovaní, učební za účelom využívania priestorov pre 

mimoškolskú krúžkovú činnosť a priestorov telocvične za účelom využívania priestorov na 

pohybové a športové aktivity.   

Na povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona  č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ZŠ  vytvorila stránku 

ako súčasť svojej webovej stránky, kde sú chronologicky zoradené zmluvy za uvedené roky. 

Na základe zmluvy zo dňa 01.01.2016 so spoločnosťou TRIMEL, s.r.o., bol 

uzatvorený pozáručný servis programov IS SAMO vo výške 300 EUR bez DPH za obdobie 

jedného roku.  

V čase kontroly v profile ZŠ  boli zverejnené všetky zmluvy uzatvorené v rokoch 2016 

a 2017, avšak na webovej stránke kontrolovaného subjektu  o povinnom zverejňovaní „Zákon 

546/2010“, v tabuľke „Zmluvy 2016“ alebo „Zmluvy 2017“  je uvedený len dátum uzavretia 

predmetných zmlúv.  

 

Kontrolné zistenie  

           Kontrolná skupina konštatuje, že na stránke o povinnom zverejňovaní sú uvedené iba 

dátumy uzavretia zmlúv ale nie je možné zistiť kedy zmluvy boli zverejnené, na stránke totiž 

chýbajú dátumy zverejnenia jednotlivých zmlúv. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby 

uzatvorené platné a účinné zmluvy medzi ZŠ s ostatnými subjektmi kontrolovaný subjekt 

zverejnil na svojej webovej stránke v súlade s ustanoveniami § 5a ods. 6,  9 a 12 zákona         

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií). V opačnom prípade ZŠ sa svojím konaním môže 

dopúšťať priestupku na úseku slobodného prístupu k informáciám podľa § 21a ods. 1 a ods. 2 

zákona o slobode informácií. 

Kontrolná skupina ďalej upozorňuje aj na možné porušenie zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov z ktorého vyplýva, že účinnosť zmluvy 

musí byť preukázaná dátumom zverejnenia, pričom zverejnenie zmluvy má dôležité právne 

účinky. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.: „Ak zákon 

ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia“ a v nadväznosti na  § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.:  

„Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej 

platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy 

nedošlo“. 

Odporúčanie – kontrolná skupina odporúča aby ZŠ  doplnila stránku so zverejnenými 

zmluvami aj o stĺpec s dátumom zverejnenia zmlúv v súlade s ustanovením § 5a) a § 5b) 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám, alebo v spolupráci so spoločnosťou TRIMEL, 

s.r.o. od ktorej má už zakúpený softvér IS SAMO na spracovanie ekonomickej a informačnej 

agendy, doplnila program o modul zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, alebo obstarať 

ekvivalentný softvér, ktorý by spĺňal dané kritériá.  
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Zverejňovanie objednávok a faktúr podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe                              

k informáciám 

 

           Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené na webovej stránke školy, že účtovná 

jednotka  vystavovala písomné objednávky na nákup tovarov a služieb v počte 16 kusov, 

v roku 2017 bolo zverejnených 7 kusov objednávok. Na svojom webovom sídle  je zverejnený 

predmet objednávky, dátum vystavenia objednávky, dodávateľ, adresa, IČO, avšak chýba  

dátum zverejnenia. 

Pri zverejňovaní faktúr za r.2016 bolo zverejnených 300 faktúr a v roku 2017 bolo 

zverejnených  122 faktúr, avšak chýba dátum zverejnenia faktúr.  

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

         Evidencia žiadostí za revidované obdobie r. 2016 a r. 2017 nie je vedená v plnom 

rozsahu ustanovenia § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií. Žiadosti o sprístupnenie 

informácie sa prijímajú a evidujú v centrálnej evidencii došlej pošty na sekretariáte riaditeľa 

školy.  

 

Smernica o aplikácii zákona o slobodnom prístupe  k informáciám platná od 1.1.2017 

  

         Kontrolou obsahovej náplne internej smernice na poskytovanie informácií a jej 

aktualizácia v zmysle novely č. 382/2011 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám               

zákona č. 211/2000 Z.z. bolo zistené nasledovné: 

Interná smernica o postupe pri sprístupnení informácií bola aktualizovaná v zmysle prijatých 

noviel zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a boli v nej premietnuté podmienky 

vyplývajúce z citovanej novely. Interná smernica je účinná od 1.1.2017. 

Súčasťou internej smernice je príloha č.1 – prijímanie žiadostí, sťažností, petícií. 

Všetky písomné podania  (žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti a pod., nielen v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám) sa prijímajú centrálne na riaditeľstve ZŠ  v pracovných 

dňoch 8-15 hod. 

Príloha č.2 internej smernici obsahuje „Záznam o ústnom prijatí žiadosti o poskytnutí 

informácie“ 

čl. 2 - hromadné sprístupnené údaje ( na internetovej stránke ZŠ, oznámenia sú zverejnené na 

verejne prístupnej vývesnej tabuli na pracoviskách ZŠ, prípadne materiály vydávané ZŠ). 

čl. 17 - evidencia žiadostí – ( u tajomníčky školy), vedie evidenciu všetkých žiadostí tak, aby 

poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie 

vyžiadaných informáciách  

 

Popis zistených nedostatkov 

- Chýba dátum zverejnenia predmetných zmlúv 

- Chýba dátum zverejnenia faktúr a objednávok 

- Evidencia žiadostí za revidované obdobie r.2016 a r.2017 nie je vedená v plnom 

rozsahu  v zmysle ustanovenia § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií.  

- Nie je vedená osobitná evidencia žiadostí doručených na ZŠ, ale centrálne v knihe 

došlej pošty.  

 

Opatrenia ( odporúčania) 

- doplniť stránku so zverejnenými zmluvami, faktúrami a objednávkami o stĺpec 

s dátumom zverejnenia zmlúv v súlade s ustanovením § 5a) a 5b)  zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. 
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- viesť evidenciu prijímania žiadostí a podnetov samostatne v zmysle § 20 zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Stanovisko kontroly ku kontrolným zisteniam 

 

            Dňa 7.7.2017 bolo písomnou formou doručené stanovisko riaditeľa Základnej školy 

Borodáčova 2, Bratislava ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly dodržiavania zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Námietky ku kontrolným zisteniam neboli podané žiadne. 

Riaditeľ ZŠ prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli doručené 

miestnemu kontrolórovi dňa 7.7. 2017.  

 

 

ZŠ Medzilaborecká  11, Bratislava 

 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, svojimi príjmami a výdavkami 

je napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ Bratislava – Ružinov. 

Na základe  Zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z.z.  a Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,  majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje 

a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich 

webových sídlach.  

Prístup k informáciám upravuje interná smernica č. 3/2015  o slobodnom prístupe        

k informáciám s účinnosťou od 2.9.2015.  

 

Zverejňovanie   zmlúv   podľa    § 5a    zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe                              

k informáciám  

 

Kontrolná skupina skontrolovala predložené zmluvy Základnej školy  za roky 2016 

a 2017 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za rok 2016 ZŠ  

uzatvorila s ostatnými právnymi subjektmi 10 zmlúv a v roku 2017 uzatvorila do súčasnosti 

21 zmlúv. V prevažnej miere ide o nájmy nebytových priestorov, napr. prenájom telocvične 

a športového ihriska v areáli školy za účelom využívania priestorov na pohybové a  športové 

aktivity a učební za účelom využívania priestorov pre mimoškolskú krúžkovú činnosť.   

Na povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona                     

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov používa                    

ZŠ softvér na spracovanie ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO od spoločnosti 

TRIMEL, s.r.o..         

V čase kontroly v profile ZŠ boli zverejnené všetky zmluvy uzatvorené v rokoch 2016 

a 2017 na zvlášť vytvorenej stránke na zverejňovanie, avšak na predmetnej stránke pri 

viacerých jednotlivých zmluvách je uvedený dátum  zverejnenia 02.06.2017 (napr. zmluva     

č. 10/2017,  zo dňa 23.01.2017, zmluva č. 11/2017,   zo dňa 23.01.2017 a zmluva č. 12/2017,  

zo dňa 23.01.2017) 

Kontrolné zistenie – kontrolná skupina vzhľadom na uvedené dátumy zverejnenia 

zmlúv upozorňuje na možné porušenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov z ktorého vyplýva, že účinnosť zmluva musí byť preukázaná dátumom 

zverejnenia, pričom zverejnenie zmluvy má dôležité právne účinky. V zmysle § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie 

zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia“ a v nadväznosti na  § 47a 

ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.:  „Ak sa do troch mesiacov od uzavretia 
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zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, 

zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo“. 

Odporúčanie - odporúčame ZŠ používať už zakúpený softvér na spracovanie 

ekonomickej a informačnej agendy spoločnosti TRIMEL, s.r.o., ktorý umožňuje kontrolu 

zverejňovania  dátumov  zverejnenia   zmlúv.  V súčasnej   dobe  sú   v uvedenom    softvéri 

IS SAMO zaznamenané zmluvy len za rok 2011. 

Podľa § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám       

cit.: „ Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa 

tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje“. 

Podľa § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   

cit.: „Povinná osoba alebo účastník zmluvy  podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú 

povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, 

ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy 

odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak 

ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 

nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného 

predpisu“. 

Obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov cit.: „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.“ 

Z uvedeného vyplýva, že povinná osoba môže sprístupniť osobné údaje fyzickej osoby 

len vtedy, ak  to  ustanovuje  zákon alebo  na  základe  predchádzajúceho  písomného súhlasu  

dotknutej osoby a preto je potrebné pri zverejnení zmluvy anonymizovať rodné číslo, dátum 

narodenia, číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu 

preukazujúceho totožnosť osoby, podpisy fyzických osôb, pečiatku a číslo bankového účtu. 

Počas kontroly boli predmetné zistenia odstránené. 
 

Kontrolné zistenie - vo viacerých prípadoch zverejnených zmlúv boli uverejnené  

podpisy obidvoch zmluvných strán. Ide napr. o zmluvu zo dňa 23.01.2017 medzi                 

ZŠ Medzilaborecká a Floorball Today, o.z., STRABAG, s.r.o. zo dňa 23.01.2017, Tanečné 

štúdio DANCY zo dňa 23.01.2017, Ružinovskou tenisovou akadémiou Nevädzová, o.z.                  

zo dňa 23.01.2017,  Pavlom Pčolom zo dňa 09.05.2017, Dog Time zo dňa 30.05.2017 

a 07.10.2016. 

Ďalšie kontrolné zistenia:  

 V origináli v printovej verzii zmluvy č. 4/2017 medzi Gabrielom Bekecs – Zvarillo a 

ZŠ  chýba podpis nájomcu. 

Kontrolná skupina konštatuje, že v priebehu kontroly bol doplnený podpis nájomcu. 

Upozorňujeme, že podľa § 40 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v nadväznosti s § 272 

ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník cit.:“ Zmluva vyžaduje pre platnosť 

písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri 

rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Ak 

písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou 

strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne“. V danej veci obe 

zmluvné strany prejavili záujem uzatvoriť uvedenú zmluvu písomne, teda bola zvolená 
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písomná forma daného právneho úkonu, ktorá nebola dodržaná. Na základe uvedeného, 

odporúčame ZŠ aby dôsledne dodržiavala predmetný zákon. 

 V origináli v printovej verzii niektorých zmlúv chýbal dátum podpisu zmluvy. 

Počas kontroly boli predmetné zistenia odstránené. 

 Zverejnené zmluvy nie sú zverejnené chronologicky podľa rokov, sú pomiešané 

s výzvami na predkladanie ponúk, pričom väčšina zmlúv bola zverejnená 02.06.2017. 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe                               
 

Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že v roku 2016 a 2017 účtovná jednotka  

nezverejňovala na svojom webe objednávky.  

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

Kontrolné zistenie 

         Evidencia žiadostí - za revidované obdobie r.2016 a r.2017 nie je vedená evidencia  

v plnom rozsahu ustanovenia § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií. Dňa 31.5.2017 

bola šetrená 1 sťažnosť rodiča žiaka pre pokarhanie riaditeľkou školy, ktorú riešila štátna 

školská inšpekcia – školské inšpekčné centrum. Na ZŠ je zavedený systém vedenia evidencie 

sťažností formou 3 príloh  a to: 

evidencia sťažností, oznámenie o prijatí sťažností a zápisnica o vyhotovení zápisnice. 

 

Smernica č. 3/2015 o  slobodnom prístupe  k informáciám platná od 2.9.2015 

 

Prístup k informáciám upravuje interná „ Smernica o aplikácii  zákona  č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám“ a jej aktualizácia v zmysle novely č. 382/2011 Z.z. 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám.    

 

Zhrnutie zistených nedostatkov 
- Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve na webovej stránke školy. 

- Zmluvy nie sú zverejnené chronologicky podľa rokov. 

- Nesplnené základné náležitosti zmlúv. 

- Objednávky za obdobie  rokov 2016 a 2017 nie sú zverejňované v zmysle 

       zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

- Postupovať v intenciách zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- Doplniť zverejnené zmluvy o základné náležitosti. 

- Viesť evidenciu žiadostí a podaní v zmysle § 20 zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- Evidovať objednávky na webovej stránke základnej školy. 

 

Stanovisko kontroly ku kontrolným zisteniam 

 

        Dňa 7.7.2017 bolo písomnou formou doručené stanovisko riaditeľky ZŠ k výsledkom 

kontroly  ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Námietky ku kontrolným zisteniam neboli podané žiadne. 
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Základná škola Ostredková 14 

 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, svojimi príjmami a výdavkami 

je napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ Bratislava – Ružinov. 

Na základe  Zákona o slobode informácií  č. 211/2000 Z.z. a Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,  majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje 

a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich 

webových sídlach.  

Prístup k informáciám upravuje interná „ Smernica o aplikácii  zákona  č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“ a jej aktualizácia v zmysle novely č. 382/2011 Z.z. 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám.    

 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám  

 

Kontrolná skupina skontrolovala predložené zmluvy Základnej školy  za roky 2016 

a 2017 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za rok 2016 ZŠ  

uzatvorila s ostatnými právnymi subjektmi 43 zmlúv a dodatkov k zmluvám a v roku 2017 

uzatvorila do súčasnosti 23 zmlúv a dodatkov. V prevažnej miere ide o nájmy nebytových 

priestorov, napr. prenájom učební za účelom využívania priestorov pre mimoškolskú 

krúžkovú činnosť a telocvične za účelom využívania priestorov na pohybové a športové 

aktivity, prenájom tanečnej sály, darovacie zmluvy – ide napr. o dar PC a notebookov, 

projektora a rôznych učebných pomôcok, zmluvy o dielo napr. rekonštrukcia 

elektroinštalačných rozvodov, vymaľovanie tried a pod..   

Na základe zmluvy o dielo zo dňa  12.05.2016 bol so spoločnosťou  TRIMEL, s.r.o., 

uzatvorený pozáručný servis programu IS SAMO vo výške 300 EUR bez DPH za obdobie 

jedného roku.     

Na povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona  č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ZŠ  vytvorila stránku 

„Povinné zverejňovanie“ ako súčasť svojej webovej stránky, kde sú za jednotlivé roky 

zverejnené všetky zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené  v rokoch 2016 a 2017 vo formáte 

.pdf.  V podstránke „Povinné zverejňovanie“ je uvedená informácia – názov súboru, vlastník, 

naposledy zmenené a veľkosť súboru.  

 

Kontrolné zistenie 

             Kontrolná skupina konštatuje, že zverejňovanie zmlúv musí byť jasne preukázateľné 

a jednoznačné, čiže nie je možné zamieňať stĺpec v podstránke „naposledy zmenené“ (kde je 

uvedený dátum poslednej zmeny uloženia súboru) za dátum zverejnenia zmluvy. Je potrebné, 

aby sa tento stĺpec na stránke zmenil tak, aby bolo jasné že ide o dátum zverejnenia, alebo aby 

sa stránka doplnila o stĺpec s dátumom zverejnenia zmluvy. V opačnom prípade nie je možné 

konštatovať že ide o platné zverejnenie zmlúv. 

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby uzatvorené platné a účinné zmluvy medzi 

ZŠ s ostatnými právnymi subjektmi kontrolovaný subjekt zverejnil na svojej webovej stránke 

v súlade s ustanoveniami § 5a ods. 6,  9 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

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

cit.: „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje           

v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, 

vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo 

príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako  50 % účasť. Povinne 

zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle 
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povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po 

doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu“. V opačnom 

prípade ZŠ sa svojím konaním môže dopúšťať priestupku na úseku slobodného prístupu 

k informáciám podľa § 21a ods. 1 a ods. 2 zákona o slobode informácií. 

Kontrolná skupina ďalej upozorňuje aj na možné porušenie zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov z ktorého vyplýva, že účinnosť zmluvy 

musí byť preukázaná dátumom zverejnenia, pričom zverejnenie zmluvy má dôležité právne 

účinky. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.: „Ak zákon 

ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia“ a v nadväznosti na  § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník cit.:  

„Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej 

platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy 

nedošlo“. 

  

Odporúčanie  
            Kontrolná skupina odporúča zvážiť, aby ZŠ   v spolupráci s firmou TRIMEL, s.r.o., od 

ktorej má už zakúpený softvér na spracovanie ekonomickej a informačnej agendy – IS 

SAMO, doplnila program o modul zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a zverejnila  ich 

na svojej webovej stránke v súlade s ustanovením §5a) a §5b) č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. Zároveň odporúčame zjednodušiť a sprehľadniť prístup 

k informáciám o zverejnených zmluvách. 

 

Zverejňovanie    objednávok a    faktúr  podľa § 5a  zákona  o slobodnom prístupe 

k informáciám  

 

Kontrolné zistenie  

Kontrolou účtovných dokladov na webovom sídle základnej školy bolo zistené, že 

v roku 2016 účtovná jednotka  nezverejňovala na svojom webe žiadne objednávky, v r. 2017 

zverejnila 3 ks objednávok. Objednávky boli zverejnené vo formáte  súboru „pdf“ 

a neobsahovali požadované náležitosti   v zmysle § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

Pri zverejňovaní faktúr za r. 2016  a za r. 2017 boli zverejnené taktiež vo formáte 

súboru „pdf“ – vo forme „knihy dodávateľských faktúr“, neobsahovali požadované náležitosti 

v zmysle § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

Z údajov zverejnených v roku 2016 a 2017 nebolo možné skontrolovať dátumy 

zverejnenia faktúr, nakoľko údaje boli zverejňované iba v tabuľkovom prehľade. Kontrolou 

súladu knihy dodávateľských faktúr za kalendárny rok 2016 a 2017 so zverejnenými údajmi 

o uhradených faktúrach tovarov, služieb a prác na webovom sídle základnej školy, ktoré má 

základná škola zriadené  bolo  zistené, že uhradené  faktúry  neobsahovali  povinný údaj o  

identifikácii dodávateľov v prípade fyzických osôb - podnikateľov. Tým neboli dodržané 

ustanovenia § 5b ods.1 písm. b) číslo 7 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

 Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

Kontrolné zistenie 

           Evidencia žiadostí -  za revidované obdobie r. 2016 a 2017 nie je vedená v plnom 

rozsahu ustanovenia § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií. Na ZŠ boli v r. 2016 

prijaté  2 sťažnosti a v r.2017 nebola prijatá ani evidovaná žiadna sťažnosť, podanie ani 

návrh.  
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Smernica o aplikácii zákona o slobodnom prístupe  k informáciám  

  

           Kontrolou obsahu internej smernice na poskytovanie informácií a jej aktualizácia 

v zmysle novely č. 382/2011 Z.z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám  bolo zistené 

nasledovné: 

ZŠ má vypracovanú  internú   smernicu  o slobodnom prístupe k informáciám bod 2) 

evidenciu všetkých podaných žiadostí vedie tajomníčka školy evidencia obsahuje 

predovšetkým: 

a) dátum podania žiadosti 

b) obsah a formu podania a návrhy aj spôsob sprístupnenia informácie 

c) výsledok, forma a dátum vybavenia žiadosti 

d) opravný prostriedok 

Prílohy k smernici: 

 č.1 – ústna žiadosť 

č. 2 a č. 3 – záznam o vybavení žiadosti o poskytnutie informácie 

č. 4 – rozhodnutie o odmietnutí informácie 

č. 5 – sadzobník úhrady nákladov 

 

K internej smernici bol vypracovaný dodatok č. 1 – aktualizácia prílohy č. 5 

o poplatkoch z februára 2015 – účinnosť od 15.2.2015 interná smernica upravuje hromadný 

prístup k informáciám – zverejnenie.  

Interná smernica o postupe pri sprístupnení informácií bola aktualizovaná v zmysle 

prijatých noviel zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

Zhrnutie zistených nedostatkov 

 

- Zverejňovanie zmlúv nie je jasne preukázateľné a jednoznačné. 

- Zverejňovanie faktúr nie je v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

- Objednávky nie sú zverejňované v súlade so zákonom a v roku 2016 neboli 

zverejňovanie vôbec. 

- Evidencia vedenia podaní a žiadostí nie je v súlade s § 20 zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

- Doplniť program o modul zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a zverejniť  ich 

na svojej webovej stránke v súlade s ustanovením §5a) a §5b) č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

- Viesť evidenciu podaní a žiadostí v zmysle § 20 zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

Stanovisko kontroly ku kontrolným zisteniam 

 

Dňa 14.7.2017 bolo písomnou formou doručené stanovisko riaditeľky ZŠ – opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

Námietky ku kontrolným zisteniam neboli podané žiadne. 

Dňa 2.8.2017 bola písomnou formou doručená správa o odstránení zistených nedostatkov 

a príčin ich vzniku. 
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Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16 
 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, svojimi príjmami a výdavkami 

je napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ Bratislava – Ružinov. 

Na  základe  Zákona o slobode informácií  č. 211/2000 Z.z. a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, majú všetky obce, mestá 

a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry 

a objednávky na svojich webových sídlach.  

Prístup k informáciám upravuje interná  smernica č. 15/2017 o slobodnom prístupe 

k informáciám  s účinnosťou  od 1.1.2017.    

 

Zverejňovanie zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe                              

k informáciám  

Kontrolná skupina skontrolovala predložené zmluvy Základnej školy Pavla Marcelyho 

Drieňová 16, Bratislava (ďalej len „ZŠ Drieňová“) za roky 2016 a 2017 podľa zákona               

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za rok 2016 ZŠ Drieňová uzatvorila 

s ostatnými právnymi subjektmi 105 zmlúv a v roku 2017 uzatvorila do súčasnosti 47 zmlúv. 

 V prevažnej miere ide o nájmy nebytových priestorov, napr. prenájom telocvične 

a športového ihriska v areáli školy za účelom využívania priestorov na pohybové a  športové 

aktivity a učební za účelom využívania priestorov pre mimoškolskú krúžkovú činnosť, vecné 

alebo finančné darovacie zmluvy, zmluvy o dodávke a montáži stavebných prác,  

rekonštrukcie kanalizácie a osvetlenia, zmluvy o dodávke elektrickej energie a pod. 

Na povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona                     

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov používa                    

ZŠ Drieňová softvér na spracovanie ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO                 

od spoločnosti TRIMEL, s.r.o..               

 

Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve 

Podľa § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám       

cit.: „ Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa 

tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje“. 

Podľa § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   

cit.: „Povinná osoba alebo účastník zmluvy  podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú 

povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, 

ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy 

odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak 

ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 

nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného 

predpisu“. 

Obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov cit.: „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.“ 

Z uvedeného vyplýva, že povinná osoba môže sprístupniť osobné údaje fyzickej osoby 

len vtedy, ak  to  ustanovuje  zákon alebo  na  základe  predchádzajúceho  písomného súhlasu  



 14 

dotknutej osoby a preto je potrebné pri zverejnení zmluvy anonymizovať rodné číslo, dátum 

narodenia, číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu 

preukazujúceho totožnosť osoby, podpisy fyzických osôb, pečiatku a číslo bankového účtu. 

Kontrolné zistenie - vo viacerých prípadoch zverejnených zmlúv boli uverejnené  

podpisy a pečiatky obidvoch zmluvných strán. Ide napr. o zmluvu zo dňa 08.06.2016 medzi                 

ZŠ Drieňová a LTO TRADE, s.r.o., SHŠ Žoldnieri o.z. zo dňa 23.06.2017, RZ Cornus zo dňa 

20.04.2017, Športové stavby, s.r.o. zo dňa 26.05.2017 a pod. 

     Ďalšie kontrolné zistenia – viacero zmlúv ktoré boli za rok 2016 zverejnené pomocou 

softvéru IS SAMO na webovom sídle školy sú z rokov 2014, 2012 a 2011. 

 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Kontrolná skupina vzhľadom na uvedené dátumy zverejnenia zmlúv upozorňuje na 

možné porušenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

z ktorého vyplýva, že účinnosť zmluvy musí byť preukázaná dátumom zverejnenia, pričom 

zverejnenie zmluvy má dôležité právne účinky. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník cit.: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia“ a v nadväznosti na  § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník cit.: „Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia 

súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, 

že k uzavretiu zmluvy nedošlo“. 

Kontrolné zistenie – v čase kontroly na webovom sídle ZŠ Drieňová boli zverejnené 

všetky zmluvy uzatvorené v rokoch 2016 a 2017 na zvlášť vytvorenej stránke na 

zverejňovanie, avšak na predmetnej stránke pri viacerých jednotlivých zmluvách je uvedený 

dátum zverejnenia 25.08.2016 (napr. zmluva č. 18/2015, zo dňa 23.11.2015, zmluva              

č. 17/2016, zo dňa 01.04.2015 a zmluva č. 1/2011,  zo dňa 31.08.2011). 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe                              

k informáciám 

  

Zákon o slobode informácií § 5b hovorí o zverejňovaní objednávok a faktúr. Povinná osoba 

zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme 

len presne vymedzené údaje špecifikované v § 5b. 

 

F a k t ú r y 

 Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od 

úhrady. Od  roku 2012 je povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu 

okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejnenou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, 

ktorá nie je povinne zverejnenou zmluvou. 

 Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa zverejnenia. 

O b j e d n á v k y  

 Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky. Objednávka sa zverejňuje  do 10 

pracovných dní od vystavenia. Od roku 2012 je povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez 

ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou  zmluvou 

a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejnenou zmluvou. 

Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa zverejnenia. 

 

Kontrolné zistenie  

Kontrolou účtovných dokladov na webovom sídle základnej školy bolo zistené, že 

v roku 2016 a 2017 účtovná jednotka  nezverejňovala na svojom webe žiadne objednávky.  
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Pri zverejňovaní dodávateľských faktúr za r. 2016 bolo zverejnených 443 faktúr a za   

r. 2017 bolo zverejnených 253 faktúr, ktoré obsahovali požadované náležitosti v zmysle § 5a 

a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

            Náhodnou kontrolou zverejňovaných faktúr za revidované obdobie r. 2016 a r. 2017 

bolo zistené, že prijaté (došlé) faktúry sa zverejňujú ešte pred úhradou. 

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

E v i d e n c i a    ž i a d o s t i  

 „Podľa § 20 zákona o slobodnom prístupe k  informáciám  povinná osoba vedie 

evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí 

a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 

Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a)  dátum podania žiadosti, 

b)  vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

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

     postúpenie žiadosti), 

d)  podanie opravného prostriedku“ 

 

Kontrolné zistenie 

           Evidencia žiadostí -  za revidované obdobie r. 2016 a r. 2017  je vedená  

v samostatnom zošite evidencií v súlade s § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií. Na 

ZŠ bolo v r. 2016 prijatých  24 sťažností, ktoré boli vybavené v zákonnej lehote  a v r. 2017 

nebola prijatá ani evidovaná žiadna sťažnosť, podanie ani návrh.  

 

Smernica o aplikácii zákona o slobodnom prístupe  k informáciám  

 

           Kontrolou  obsahu  internej   smernice  na    poskytovanie    informácií  č. 15/2017 o 

slobodnom prístupe k informáciám a jej aktualizácia v zmysle novely č. 382/2011 Z.z. zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám  bolo zistené nasledovné: 

          ZŠ má vypracovanú  internú   smernicu  o slobodnom prístupe k informáciám čl. 12 – 

žiadosť o sprístupnenie informácií: 

Žiadosť o poskytnutie informácií sa prijímajú na riaditeľstve ZŠ (riaditeľ školy, alebo 

zástupkyňa školy) 

čl.18 – evidencia žiadostí: 

Poverený zamestnanec útvaru riaditeľa ZŠ (ekonómka školy) vedie evidenciu 

všetkých žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania  

žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 

Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a) dátum podania žiadosti, 

b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia,  

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

postúpenie žiadosti), 

d) podanie opravného prostriedku 

Prílohy k smernici sú súčasťou internej smernice č. 15/2017. 

 č.1 – ústna žiadosť 

 č. 2 a č. 3 – záznam o vybavení žiadosti o poskytnutie informácie 

 č. 4 – rozhodnutie o odmietnutí informácie 

 č. 5 – sadzobník úhrady nákladov 
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Interná smernica o postupe pri sprístupnení informácií bola aktualizovaná v zmysle 

prijatých noviel zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

 Zhrnutie zistených nedostatkov 

- Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve na webovej stránke školy, 

- nesprávne  zverejnenie zmlúv podľa rokov na webovom sídle školy, 

- vo viacerých prípadoch neskoré zverejnenie zmlúv, 

- objednávky za obdobie rokov nie sú zverejňované  v zmysle zákona o slobodnom  

      prístupe k informáciám 

 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

- Postupovať v intenciách zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, 

- anonymizovať podpisy na zverejnených zmluvách, 

- dodržiavať lehoty zverejňovania zmlúv, 

- evidovať objednávky na webovej stránke základnej školy. 

 

Stanovisko kontroly ku kontrolným zisteniam 

 

Dňa 31.8.2017 bolo písomnou formou doručené stanovisko riaditeľa Základnej školy 

Drieňová 19, Bratislava ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly dodržiavania zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Riaditeľ školy v stanovisku  konštatuje, že pri zverejňovaní zmlúv bude anonymizovať údaje 

ako rodné číslo, dátum narodenia a pod.. Ďalej uviedol, že všetky objednávky budú 

zverejňované podľa zákona do 10 pracovných dní od vystavenia. 

ZŠ sa stotožňuje s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a bude postupovať 

v jeho intenciách. 

Námietky ku kontrolným zisteniam neboli podané žiadne. 

 

Základná škola Kulíškova 

 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, svojimi príjmami a výdavkami 

je napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ Bratislava – Ružinov. 

Na základe  Zákona o slobode informácií  č. 211/2000 Z.z. a Občianskeho zákonníka  

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje 

a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich 

webových sídlach.  

Prístup  k  informáciám  upravuje  interné  usmernenie  č.  1/2001  o aplikácii   zákona  

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  s účinnosťou  1.1. 2001.    

 

Zverejňovanie zmlúv podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe                              

k informáciám  

 

Kontrolná  skupina  skontrolovala  predložené  zmluvy  Základnej  školy  Kulíškova 8,  

821 08 Bratislava (ďalej len „ZŠ Kulíškova“) za roky 2016 a 2017 podľa zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za rok 2016 ZŠ Kulíškova uzatvorila s ostatnými 

právnymi subjektmi 42 zmlúv a v roku 2017 uzatvorila do súčasnosti 29 zmlúv. V prevažnej 

miere ide o nájmy nebytových priestorov, napr. prenájom telocvične a multifunkčného 

športového ihriska v areáli školy za účelom využívania priestorov na pohybové a  športové 

aktivity a učební za účelom využívania priestorov pre mimoškolskú krúžkovú činnosť, 
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tanečnej miestnosti za účelom tréningov tanečnej skupiny, prenájom školskej jedálne, zmluvy 

na poskytnutie dotácií na prevádzku školy, zmluva o distribúcii „školského“ mlieka, zmluvy 

o dodávke a montáži stavebných prác a pod. 

Na povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona                     

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov používa                    

ZŠ Kulíškova softvér na spracovanie ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO                 

od spoločnosti TRIMEL, s.r.o..               

 

Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve 

Podľa § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám       

cit.: „ Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa 

tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje“. 

Podľa § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   

cit.: „Povinná osoba alebo účastník zmluvy  podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú 

povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, 

ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy 

odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak 

ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 

nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného 

predpisu“. 

Obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov cit.: „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.“ 

Z uvedeného vyplýva, že povinná osoba môže sprístupniť osobné údaje fyzickej osoby 

len vtedy, ak  to  ustanovuje  zákon alebo  na  základe  predchádzajúceho  písomného súhlasu  

dotknutej osoby a preto je potrebné pri zverejnení zmluvy anonymizovať rodné číslo, dátum 

narodenia, číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu 

preukazujúceho totožnosť osoby, podpisy fyzických osôb, pečiatku a číslo bankového účtu. 

Kontrolné zistenie - v prípade zverejnenej zmluvy 12/CZML/2016 boli uverejnené  

podpisy a pečiatky obidvoch zmluvných strán. Ide o zmluvu zo dňa 16.05.2016 uzatvorenú 

medzi ZŠ Kulíškova a spoločnosťou RAJO, a.s. 

Ďalšie kontrolné zistenia  
– v prípade viacerých nájomných zmlúv, ktoré boli za roky 2016 a 2017 zverejnené 

pomocou softvéru IS SAMO na webovom sídle školy, v stĺpci suma je uvedená 

hodnota 0.00 EUR, pričom pri zobrazení zmluvy sa uvádza konkrétna suma nájmu 

priestorov školy, napr. zmluvy 2/Zml/2017, 12/Zml/17, 2/Zml/16 a 9/Zml/16, 

– v origináli printovej verzii zmluvy 4/CZML/2017 medzi spoločnosťou KOLIBA 

Trade, s.r.o. a ZŠ Kulíškova chýba podpis predávajúceho, 

– vo viacerých prípadoch zverejnenia zmlúv na webovom sídle školy, sú dátumy 

zverejnenia a podpísania zmlúv uvedené opačne, čiže najprv zmluva bola 

zverejnená a potom podpísaná, napr. 16/Zml/28, 14/Zml/17, 28/Zml/16 a pod., 

– v prípade zverejnenia zmluvy 12/CZML/17 - mobilné služby – rámcová dohoda 

o poskytovaní telekomunikačných služieb – zmluva nie je zverejnená na webovom 

sídle školy. 
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Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Kontrolná skupina vzhľadom na uvedené dátumy zverejnenia zmlúv upozorňuje         

na možné porušenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

z ktorého vyplýva, že účinnosť zmluvy musí byť preukázaná dátumom zverejnenia, pričom 

zverejnenie zmluvy má dôležité právne účinky. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník cit.: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia“ a v nadväznosti na  § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník cit.:  „Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od 

udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva 

nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo“. 

Kontrolné zistenie – v čase kontroly na webovom sídle ZŠ Kulíškova boli zverejnené 

všetky zmluvy uzatvorené v rokoch 2016 a 2017 pomocou softvéru IS SAMO na zvlášť 

vytvorenej stránke na zverejňovanie, avšak na predmetnej stránke pri viacerých jednotlivých 

zmluvách je uvedená lehota zverejnenia, ktorá je dlhšia ako tri mesiace (napr. zmluva  

12/Zml/15, 12/Zml/16, 11/CZML/16 a pod.) 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe                              

k informáciám 

  

Zákon o slobode informácií § 5b hovorí o zverejňovaní objednávok a faktúr. Povinná osoba 

zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme 

len presne vymedzené údaje špecifikované v § 5b. 

 

F a k t ú r y 

 Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od 

úhrady. Od  roku 2012 je povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu 

okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejnenou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, 

ktorá nie je povinne zverejnenou zmluvou. 

 Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa zverejnenia. 

O b j e d n á v k y  

 Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky. Objednávka sa zverejňuje  do 10 

pracovných dní od vystavenia. Od roku 2012 je povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez 

ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou  zmluvou 

a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejnenou zmluvou. 

Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa zverejnenia. 

 

Kontrolné zistenie  

Kontrolou účtovných dokladov na webovom sídle základnej školy bolo zistené, že 

v roku 2016 a 2017 účtovná jednotka  nezverejňovala na svojom webe žiadne objednávky.  

Pri zverejňovaní dodávateľských faktúr za r. 2016 bolo zverejnených  264 faktúr a za 

r. 2017 bolo zverejnených 158 faktúr, ktoré obsahovali požadované náležitosti v zmysle § 5a 

a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

            Náhodnou kontrolou zverejňovaných faktúr za revidované obdobie r. 2016 a 2017 

bolo zistené, že prijaté ( došlé) faktúry sa zverejňujú ešte pred úhradou. 
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Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

 

E v i d e n c i a    ž i a d o s t i  

 „Podľa § 20 zákona o slobodnom prístupe k  informáciám  povinná osoba vedie 

evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí 

a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 

Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a)  dátum podania žiadosti, 

b)  vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

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

     postúpenie žiadosti), 

d)  podanie opravného prostriedku“ 

 

Kontrolné zistenie 

           Na základnej škole je založená samostatná evidencia žiadostí, avšak za kontrolované 

obdobie r.2016 a r. 2017  neboli prijaté žiadne podania, žiadosti ani podnety. Evidencia je 

vedená  v súlade s § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií.  

 

Smernica o aplikácii zákona o slobodnom prístupe  k informáciám  

 

           Ku kontrole bolo predložené usmernenie o aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. 

platné od 1.1.2001, ktorého súčasťou sú prílohy: 

č.1 – postúpenie žiadosti 

č.2  – oznámenie o predĺžení lehoty 

č. 3 – rozhodnutie o sprístupnení informácie s obmedzením 

č. 4 – záznam o odložení žiadosti 

č. 5—záznam o poskytnutí informácie 

č. 6 – rozhodnutie o odmietnutí žiadosti 

č. 7 – žiadosť o sprístupnenie informácie 

č. 8 – sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií ( uvedený v mene Sk) 

Ku kontrole bol predložený dodatok č. 1 k Usmerneniu k aplikácii zákona č. 211/2000 

Z.z .o slobodnom prístupe k informáciám z 1.7.2002. 

 

 Zhrnutie zistených nedostatkov 

- Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve na webovej stránke školy, 

- nesprávne  zverejnenie zmlúv podľa rokov na webovom sídle školy, 

- vo viacerých prípadoch neskoré zverejnenie zmlúv, 

- objednávky za obdobie rokov nie sú zverejňované  v zmysle zákona o slobodnom  

       prístupe k informáciám, 

                sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií je zverejňovaný v Sk  

 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

- Postupovať v intenciách zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, 

- anonymizovať podpisy na zverejnených zmluvách, 

- dodržiavať lehoty zverejňovania zmlúv, 

- evidovať objednávky na webovej stránke základnej školy 

-     aktualizovať  sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle 

vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za 
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sprístupnenie informácií s účinnosťou od 1.1.2001 ( § 5 ods.1 písm. f) 

zák.č.211/2000 Z.z. 

 

Stanovisko kontroly ku kontrolným zisteniam 

         

          Dňa 14.8.2017  ZŠ prevzala návrh správy o výsledku kontroly, ku ktorému bolo dňa 

4.9.2017  podané písomné stanovisko. Riaditeľka školy v stanovisku konštatuje, že pri 

zverejňovaní zmlúv bude anonymizovať údaje podpisov. Ďalej uviedla, že všetky objednávky 

ZŠ a ŠJ budú zverejňované podľa zákona.  

K sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií riaditeľka uviedla, že škola 

aktualizuje sadzobník a spôsob úhrady nákladov. 

 

Záver: 

 

Vybrané kontrolované subjekty (päť základných škôl zriadených Mestskou časťou 

Bratislava - Ružinov) podali v stanovenom termíne písomné stanovisko ku kontrolným 

zisteniam uvedeným v „Návrhu správy“. Následne kontrolované subjekty v stanovenom 

termíne prijali opatrenia na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov.  

K termínu prijatia konkrétnych opatrení a k odstráneniu ich príčin zo strany ZŠ neboli 

podané žiadne námietky.  

 

Celkové zhrnutie zistených nedostatkov 

 

Popis zistených nedostatkov 

- Chýba dátum zverejnenia predmetných zmlúv 

- Chýba dátum zverejnenia faktúr a objednávok 

- Evidencia žiadostí za revidované obdobie r. 2016 a r. 2017 nie je vedená v plnom 

rozsahu  v zmysle ustanovenia § 20 zákona o slobodnom prístupe informácií.  

- Nie je vedená osobitná evidencia žiadostí doručených na ZŠ, ale centrálne v knihe 

došlej pošty.  

 

Opatrenia (odporúčania) 

- doplniť stránku so zverejnenými zmluvami, faktúrami a objednávkami o stĺpec 

s dátumom zverejnenia zmlúv v súlade s ustanovením § 5a) a  § 5b)  zákona 

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

- viesť evidenciu prijímania žiadostí a podnetov samostatne v zmysle § 20 zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

- Zverejnenie podpisu na povinne zverejňovanej zmluve na webovej stránke školy. 

- Zmluvy nie sú zverejnené chronologicky podľa rokov. 

- Nesplnené základné náležitosti zmlúv. 

- Objednávky za obdobie  rokov 2016 a 2017 nie sú zverejňované v zmysle 

      zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

- Postupovať v intenciách zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- Doplniť zverejnené zmluvy o základné náležitosti. 

- Viesť evidenciu žiadostí a podaní v zmysle § 20 zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- Evidovať objednávky na webovej stránke základnej školy. 
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   -  Zvážiť doplnenie už zakúpených softvérov jednotlivými základnými školami            

na spracovanie ekonomickej a informačnej agendy o modul zverejňovania zmlúv, 

faktúr a objednávok, alebo iným dostupným spôsobom zverejniť predmetné 

materiály na svojej webovej stránke tak, aby boli v súlade s ustanoveniami § 5a) a    

§ 5b) č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Záver: 

 

Kontrolované subjekty - ZŠ Borodáčova 2, ZŠ Medzilaborecká 11,  ZŠ Ostredková 

14,  ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16,  ZŠ  Kulíškova 8 predložili miestnemu kontrolórovi 

písomné stanoviská ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly dodržiavania ustanovení 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to  zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok               

na obstaranie služieb, tovarov a prác; na prijímanie, vybavovanie, oznamovanie výsledku 

vybavenia žiadostí o poskytnutie informácií a ich evidenciu.    

K termínu prijatia konkrétnych opatrení a k odstráneniu ich príčin zo strany 

kontrolovaných subjektov neboli podané žiadne námietky. 

Na základe zistení v oblasti zverejňovania zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok  

kontrola odporúča vydať pre školy metodické usmernenie referátom ekonomiky škôl 

a školských zariadení MČ tak, aby bol dodržaný jednotný postup zverejňovania pre všetky 

školy a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov.  

 

 

 

 

 

 


