
Hlavná kontrolórka mesta                

 

Správa  o výsledku následnej finančnej kontroly 
        

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bola v dňoch od do vykonaná   

 

následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania  

zákona č. 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/  

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2011, 2012 

Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko hlavnej kontrolórky  

     Od 07.03 – 20.03. 2012 

Kontrolovaný subjekt:                        Rozpočtová organizácie- ZŠ P.O.Hviezdoslava  

 

Predmet následnej finančnej kontroly: 

 kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v z. n. p. a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich kontrolovanú oblasť  v podmienkach kontrolovaného subjektu 

 

Cieľ následnej finančnej kontroly: 

 zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 

 

Výsledok následnej finančnej kontroly: 
 

1/ Právna úprava  kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie v podmienkach  

kontrolovaného subjektu 

 
Všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť predmetu kontroly, sú: 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „zákon“)  

 Interná smernica zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá 

nadobudla účinnosť 02.09.2009 (ďalej už len ako smernica) 

 Vyhláška Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z .z. o podrobnostiach úhrady nákladov 

za sprístupnenie  informácií 

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„správny poriadok“) 

 Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 

 Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

 

 

 

Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu 

kontroly,  ktorou je „Interná smernica zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, ktorá nadobudla účinnosť 02.09.2009“. 

Na základe výkonu kontroly obsahu smernice riaditeľa bolo zistené nasledovné: 

Kontrolné zistenie:  

Do internej smernice neboli premietnuté ustanovenia §§ 5a,5b zákona č. 211/2000 Z.z. 

Odporúčanie: 



Internú smernicu je potrebné zosúladiť s obsahom ďalších zmien a doplnkov zákona o slobode 

informácií vykonaných predovšetkým zákonom  č. 546/2010 Z.z. (doplnenie §§ 5a,5b), 

a zákonom č. 382/2011, ktoré sa do  jeho obsahu doposiaľ  nepremietli. 

 

2./ Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie 

informácií 
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia neprijal ani jedno podanie v zmysle 

zákona a jeho vnútornej smernice.  

 

3./  Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 201/2000 Z.z. o slobode 

informácií /ďalej už len zákon/ 
 

3.1./  Kontrola dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu podľa zákona v oblasti 

povinného zverejňovania informácií 

Zákon o slobode informácií v platnom znení od 1.1.2011 v ust. §§ 5, 5a a 5b taxatívne 

vymedzuje, ktoré informácie a dokumenty  povinne zverejňujú povinné osoby podľa ust. § 2 

zákona; kontrolovaný subjekt je povinný zverejňovať informácie podľa § 5 ods.1 písm. a) až 

f), § 5a ods.1  a 5b ods.1 zákona. 

 

3.1.1./ Kontrola zverejnenia  informácií podľa § 5 zákona ako aj  spôsobu zverejnenia 

podľa § 6 zákona. 
Podľa ust. § 5 ods.1 zákona o slobode informácií je každá povinná osoba ....... povinná zverejniť 

nasledujúce informácie: 
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, 

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; 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 byť splnené, 

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, 

vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a 

rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej 

osobe, 

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

sprístupňovanie informácií 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má vlastné webové sídlo, informácie 

o organizácii a povinne zverejňované dokumenty sú zverejnené na webovom sídle 

http://zspohsered.edupage.sk/text5/?.  

Kontrolné zistenie: 

Vykonanou kontrolou obsahu webového sídla, na ktorom kontrolovaný subjekt zverejňuje 

informácie bolo zistené, že povinne zverejňované informácie kontrolovaný subjekt ako 

povinná osoba nemá zverejnené. Konštatujem porušenie § 5 ods. 1 zákona ako aj porušenie 

čl. 3 Internej smernice.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu, zverejniť informácie v zmysle §5 na vlastnej webovej stránke 

s jasným označením „Povinne zverejňované informácie“. 

 

Spôsob zverejňovania informácií zákon o slobode informácií upravuje v ust. § 6 nasledovne: 
(1) Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup ... 

(2) Informácie podľa § 5 ods.1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na 

verejne prístupnom mieste. 

(3) Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon 

nevylučuje verejnú prístupnosť, sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch 

uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných 



predpisov.  

(4) Povinné osoby môžu informácie ....... zverejniť aj ďalšími spôsobmi. Okrem informácií podľa 

predchádzajúcich odsekov môže povinná osoba zverejniť aj ďalšie informácie. 

V súvislosti so spôsobom zverejňovania informácií na webovej stránke považujem ako 

kontrolný orgán za potrebné upozorniť na dodržiavanie platnej legislatívy týkajúcej sa  

informačných systémov v oblasti verejnej správy, podľa ktorej sú povinnými osobami aj 

právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obcí a ktorá upravuje 

práva povinnosti týchto osôb v uvedenej oblasti. 

Podľa ust. § 3 ods.4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch 

verejnej správy v z.n.p. sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov, povinné 

zabezpečiť, aby  ich informačné systémy  boli v súlade so štandardami informačných systémov 

verejnej správy. Štandardy informačných systémov verejnej správy sú upravené Výnosom 

Ministerstva financií SR č. MF/013261/2008-132 z 8.9.2008 ako aj vo Výnose MF SR č. 

312/2010  Z.z o štandardoch pre ISVS z 09.júna 2010, ktorý v § 18 hovorí: 
§ 18 

Všeobecné použitie formátov 

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je 

a) používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov, ak s tým vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a 

technické podmienky to umožňujú, 

b) používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov, ako sú uvedené 

v § 19 až 24, 

c) používanie najmä písem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch, tabuľkových 

súboroch a v ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné, a to pri zverejňovaní súborov, 

vrátane zverejňovania na webovom sídle, 

d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako 

textu, ak je to technicky uskutočniteľné, 

e) používanie správnych prípon súborov patriacich k danému typu súboru. 

Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt zverejňoval v roku 2011 na vlastnej webovej stránke dokumenty 

podliehajúce zverejneniu v pdf. formáte ako obrázok nie ako text v súlade s § 18 Výnosu MF 

SR č. 312/2010. Povinne zverejňované informácie ako aj dokumenty v pdf. formáte ako 

obrázok zákon neumožňuje. 

Zverejnený dokument musí byť v textovom pdf. formáte, pretože inak nie je možné 

v dokumente vyhľadávať, čo spôsobuje, že dokument nie je čitateľný pre čítačky dokumentov, 

ktoré používajú osoby so zmyslovým postihnutím v zmysle § 4 ods. 5.  

Na základe zisteného konštatujem:  

Zverejnením povinne zverejňovaných informácií spôsobom, že osoby so zmyslovým 

postihnutím v zmysle § 4 ods. 5 zákona majú k tejto informácii znemožnení prístup je 

porušenie §6 ods.1 zákona /zabezpečenie hromadného prístupu k informáciám/, ako aj 

porušenie § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010.  

 

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené:  

Podľa ust. § 5a ods.9 zákona povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná 

povinná osoba, ako je uvedená v odseku 4, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, 

ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom 

sídle jej zriaďovateľa alebo  bezodplatne v Obchodnom vestníku.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2011 zverejňoval 

dokumenty spôsobom ako je vyššie uvedené na vlastnom webovom sídle.  

 

Kontrolné zistenie:  

V roku 2012 kontrolovaný subjekt nezverejňuje zmluvy ani informácie o objednávkach 

a faktúrach na vlastnom webovom sídle. Od 17.01.2012 zverejňuje na stránke www. 

zmluvy.egov.sk  



Zákonná úprava neumožňuje povinným osobám zverejňovanie zmlúv a iných povinných 

údajov na iných webových stránkach okrem vlastnej, na stránke zriaďovateľa alebo 

v Obchodnom vestníku. Kontrolovaný subjekt z vlastnej iniciatívy môže zmluvy zverejňovať aj 

na iných webových stránkach, nemôže však zverejňovanie na vlastnej webovej stránke tak, 

ako ukladá zákon ignorovať.  

 

3.2./ Kontrola vykonania  zverejnenia  informácií podľa § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z.z  

 

Podľa § 5a ods.1 zákona o slobode informácií (účinný od 1.1.2011) povinne zverejňovaná zmluva 

je písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné 

prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, 

majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe 

zákona alebo nakladanie s finančnými prostriedkami Európskej únie.  V zmysle ods.5 cit. ustanovenia 

povinne zverejňovaná zmluva .... sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.   

Kontrolné zistenie: 

Kontrolovaný subjekt v roku 2011 zverejňoval zmluvy na vlastnom webovom sídle spôsobom, 

ktorý nezaručil hromadný prístup k týmto informáciám.  

V roku 2012 kontrolovaný subjekt zverejňuje zmluvy spôsobom zaručujúcim hromadný prístup 

k informáciám avšak v rozpore s § 5a ods.9 zákona. Kontrolovaný subjekt nezverejňuje 

zmluvy na vlastnom webovom sídle. Tieto kontrolné zistenia sú bližšie popísané v rámci bodu 

3.1. tejto kontroly.  

  

Podľa ust. § 5b ods.1  zákona o slobode informácií (účinný od 1.1.2011) povinná osoba zverejní 

na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. 

V zmysle ods. 2 cit. ust. povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do 

desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich 

zaplatenia. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že kontrolovaný subjekt v roku 2011 prvé štyri 

mesiace nezverejňoval faktúry a objednávky v súlade so zákonom. Kontrolovaný subjekt 

poskytol informáciu o faktúrach a objednávkach uzatvorených v danom období formou 

tabuľkového prehľadu.  

Kontrolné zistenie:  

Objednávky a faktúry neboli zverejňované v súlade s § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010.  

Od mája 2011 do 31.12.2012 boli zverejňované faktúry a objednávky naskenovaním do pdf . 

formátu ako obrázok, čím prišlo k porušeniu § 4 ods. 5 zákona.  /Osoba so zmyslovým 

postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, 

ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní/ 

V roku 2012 kontrolovaný subjekt poskytuje informácie o objednávkach a faktúrach spôsobom 

ustanoveným v zákone avšak nie na vlastnom webovom sídle, na ktorom je povinný informácie 

v zmysle zákona poskytovať.  

  

4.1/ Predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.)  
Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 

použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy, 

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa 

osobitného predpisu 18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky 

na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov, 

 g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.  

(4) Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci podľa odseku 2 vo 

vyjadrení podľa odseku 3 uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami 

uvedenými v odseku 3. 

(5) Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť 

vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú 



operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať. 

 

Kontrolovaný subjekt vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v deň doručenia faktúry. 

Dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly sa zhoduje s dátumom na odtlačku pečiatky 

došlej pošty.  

1/ Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu v zmysle  čl. 7 písm. 

e/obehu účtovných dokladov /interný predpis/. Predbežnú finančnú kontrolu má vykonávať 1 

deň pred úhradou faktúry.  
Cit. „Účtovníčka základnej školy po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov 

a prípustnosti operácií doplní schvaľovaciu pečiatku finančnej kontroly alebo platobný poukaz:  

dátumom 1 deň pre úhradou faktúry, dňom podpísania Zmluvy alebo jej zapísaním do poštovej 

knihy, dňom úhrady z pokladni.  

Ku kontrole boli predložené všetky nájomné zmluvy, všetky faktúry v počte 477 za rok 

2011.  

Z celkového počtu faktúr boli náhodným výberom skontrolované 3 zakladače /šanóny/ v sídle 

kontrolovaného subjektu. Faktúry boli skontrolované celkom v počte 362. Vykonanou 

kontrolou bolo zistené, že faktúry sú založené chronologicky.   

2/ Kontrolné zistenie:  

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že objednávky boli priložené z celkového 

počtu skontrolovaných faktúr pri 15 faktúrach.   

Na základe zisteného konštatujem porušenie § 10 ods. 2 /účtovný doklad /, § 32 ods.1 

/preukázateľnosť účtovného záznamu/ zákona  o účtovníctve ako aj čl. 7 ods. 2 Obehu 

účtovných dokladov – internej normy kontrolovaného subjektu.  

 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly bolo uložené 

riaditeľovi ZŠ P. O. Hviezdoslava: 

a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 

        T: 05.04.2012  

Riaditeľ kontrolovaného subjektu predložil opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 

v určenom termíne.  

b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin 

hlavnej kontrolórke mesta T: 30.06.2012                               

c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 

a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu. T: 30.06.2012  

 

 

 
Mgr. Zuzana Horváthová 

Hlavná kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


