
ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča 252 (Ďalej len „ZŠ“) má povinnosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  umožniť každej fyzickej alebo právnickej osobe prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii 

bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.   

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať ZŠ s MŠ R. Hečku  Dolná Súča 252 o 

sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.  

Prijímanie žiadostí na sprístupnenie informácií:  

Počas pracovných dní  v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.:  

- telefonicky na čísle:  +421 032 6593411,   

- osobne,  na úseku vedenia školy – kancelária riaditeľa školy, alebo zástupkyne riaditeľa 

školy  

- poštou na adresu:  ZŠ s MŠ R. Hečku , 913 32 Dolná Súča 252  

- e-mailom : zskladnw@zsdolsuca.edu.sk  

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať:  

- názov povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená (ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča 252)  

- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa  

- jeho adresa pobytu alebo sídlo  

- spresnenie informácií ktorých sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií 

žiadateľ navrhuje.  

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky:  

1/  Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje ZŠ bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo 

dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.  

2/  ZŠ môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť najviac o 8 pracovných 

dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré 

vedú k predĺženiu lehoty.  

3/  Ak nemá ZŠ požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú 

informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k 

dispozícii.  

4/ Ak ZŠ nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácií hoci len sčasti, vydá o tom písomné 

rozhodnutie.  

5/ Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo 

márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá 

rozhodnutie vydala alebo mala vydať.  

6/  Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak 

odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie 

zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň 

po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.  

7/  Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona. 



SADZOBNÍK ÚHRAD NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ 

ZŠ s MŠ R. Hečku  Dolná Súča 252 v súlade s ustanovením 21 ods. 1 až 3 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach 

úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určujem úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:  

Čiernobiela tlač z počítačovej tlačiarne alebo kopírovanie  

→ A4 jednostranne   0,10 €  

→ A4 obojstranne   0,15 €  

Farebná tlač z počítačovej tlačiarne alebo kopírovanie: 

 → A4 jednostranne   0,50 €  

→ A4 obojstranne   1,00 €  

Technický nosič dát: 

 → CD, DVD    1,00 €  

Skenovanie dokumentov  

→ jedna strana    0,05 €  

Telefonické spojenie: 

 → tuzemské bezplatne  

→ zahraničné podľa sadzobníka Slovak Telekom  

Obálky:  

→ C6 obálka malá   0,05 €  

→ C5 obálka polovičná   0,10 €  

→ C4 obálka veľká   0,15 €  

Poštové poplatky : 

→ podľa platného cenníka Slovenskej pošty  

Žiadateľ môže náklady uhradiť:  

a) v hotovosti v pokladni ZŠ s MŠ R. Hečku  Dolná Súča 252 
b) bezhotovostným prevodom na účet v Prima Banka Slovensko a.s., číslo účtu: IBAN: SK79 5600 0000 
0006 5756 7001  
c) poštovou poukážkou na horeuvedený účet  
 

RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD. 

riaditeľ ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča 252 



 

  

  
Prehľad najdôležitejších predpisov a pokynov,  podľa ktorých povinná osoba koná:   

1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

2. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov   

3. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

4. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.   

5. Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov   

6. Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy   

7. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach   

8. Štátny vzdelávací program:  

- pre 1. stupeň ZŠ -  ISCED1  

- pre 2. stupeň ZŠ -  ISCED2  

9. Školský vzdelávací program   

10. Školský poriadok   



  



  



  



  



 








































