
Prístup k informáciám 

Názov školy: 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 

 

Adresa: 

Stredná odborná škola Jána Bocatia 

Bocatiova 1 

040 01  Košice 

 

IČO: 35570172 

 

DIČ: 2022109639 

 

Spôsob zriadenia: 

Zriaďovacia listina Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice č. 1712/2008 – RU 

17/27645 zo dňa 02.09.2008, v znení Dodatku č.1 č.j. 1170/2009-RU17/8511 zo dňa 07.04.2009, v 

znení Dodatku č.2 č. 1933/2015/OSK-1002 zo dňa 20.01.2015, v znení Dodatku č.3 č. 1933/2015-

RU17/25780 zo dňa 02.09.2015 

 

Zriaďovateľ: 

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

  

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice ( ďalej „škola“ je v zmysle zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej „zákon“) osobou povinnou sprístupňovať informácie, ktoré má 

k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, 

pre ktorý sa informácia požaduje. 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba bez uvedenia dôvodu. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne 

- listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný. 

Žiadosť musí obsahovať identifikáciu povinnej osoby, komu je žiadosť určená, identifikáciu 

žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ s uvedením meno, priezvisko, 

názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo), určenie požadovanej informácie - 

aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti), určenie spôsobu sprístupnenia 

- akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, 

telefonicky a pod.). Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve 

žiadateľa, aby v určenej lehote ( nie kratšej ako 7 dní) neúplnú žiadosť doplnil. 

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať: 

- ústne:  v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8.00 hod. do 14.00 hod. na  

                        sekretariáte riaditeľa školy 

- písomne: na adresu Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice 

- telefonicky: +421 55 6323475 

- elektronickou poštou: skola@sosbocatiuske.sk 

-  

 
Lehoty, ktoré je škola povinná dodržiavať pri vybavení všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní 
Informácie škola sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do: 

 5 pracovných dní ( § 7 ods. 1)  - odkaz na už zverejnenú informáciu 

mailto:skola@sosbocatiuske.sk


 5 dní (§  15 ods.  1)  -  postúpenie  žiadosti  inej  povinnej osobe, ktorá má požadované 

informácie k dispozícií 

 8 pracovných dní (§ 17 ods. 1) - vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 

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

§ 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty ( § 17 ods. 

2 zákona) 

 bezodkladne (§ 17 ods. 3)  - oznámenie  predĺženia  lehoty a dôvodov, ktoré  viedli k jej 

predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona 

  

Obmedzenia prístupu k informáciám 

Informácie, ktoré sú v zmysle zákona považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, 

bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov,  a 

iné sa nesprístupňujú ( § 8 až § 13 zákona). 

 
Vybavenie žiadosti 

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis 

alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s 

požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu 

nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne škola so žiadateľom iný spôsob 

sprístupnenia informácie. Ak škola poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu 

a spôsobom podľa § 16 zákona v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti 

takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak škola žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, 

vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak 

žiadosť bola odložená. 

 

Opravné prostriedky 

Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie 

v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti ( § 

19 zákona). Odvolanie sa podáva škole, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať na adresu: Stredná 

odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01  Košice. 

Z odvolania musí byť zrejmé kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, 

dôvody odvolania, návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť. 

O odvolaní proti rozhodnutiu Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice rozhoduje 

zriaďovateľ Košický samosprávny kraj ako jeho nadriadený orgán v lehote do 15 dní od doručenia 

odvolania školou. 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. 

 
Zákon č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Sťažnosť musí byť podaná písomne a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, resp. ak sťažnosť podáva 

právnická osoba, musí obsahovať jej názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. 

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi 

možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj 

adresu sťažovateľa na takéto doručenie. 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačne jasné proti komu smeruje, na 

aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť 

prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia škole. Škola je povinná sťažnosť prešetriť 

a vybaviť v lehote uvedenej v § 13 ods.1 zákona. 

V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti možno lehotu na jej vybavenie podľa predchádzajúcej 

vety predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie 

a o dôvodoch predĺženia je škola povinná bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť sťažovateľa. 



Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Stredná 

odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú 

práva a povinnosti FO a PO vo vzťahu k povinnej osobe 

 Ústava SR, 

 zákon  č.   211/2000  Z.   z.   o   slobodnom  prístupe  k   informáciám  a  o   zmene  a  doplnen

í niektorých zákonov, 

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

niektorých zákonov, 

 zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

a odborných zamestnancov, 

 zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách, 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy 

a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

 zákon  č.  553/2003  Z.  z.  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 zákon  č.   357/2015   Z.   z.   o   finančnej  kontrole   a   vnútornom  a  o  zmene  a  doplnení 

niektorých zákonov., 

 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

 zákon  č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, 

 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon  č. 124/2006  Z.  z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a doplne

ní niektorých zákonov. 

Sadzobník správnych poplatkov 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 

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

tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. stanovuje sadzobník úhrad za 

poskytovanie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.) 

Úhrada poplatku 

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. sa za 

materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na: 

• obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, 

• vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier, 

• obstaranie obalu, a to najmä obálok, 



• odoslanie informácií, a to najmä na poštovné. 

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov. 

Úkon:                                                                                                         €/strana 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej                                 0,20 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej                                   0,40 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej                                 0,40 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej                                   0,80 

Materiál: 

CD s obalom                                                                                                    0,50             

CD bez obalu                                                                                                    0,30            

DVD s obalom                                                                                                  0,50 

DVD bez obalu                                                                                                 0,30 

obálka B4                                                                                                          0,05 

obálka C5              0,05   

obálka C6                                                                                                          0,02 

obálka B6 doporučená                                                                                       0,05 

obálka B6 doporučene do vlastných rúk                                                            0,05 

Náklady spojené  s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb. 

V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, pokiaľ súčet 

nákladov nepresiahne sumu 3,- €. Náklady na sprístupnenie informácie osobe so zmyslovým 

postihnutím znáša škola.  

Spôsob úhrady 

Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a 

nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti: 

- poštovou poukážkou 

- v hotovosti do pokladne školy 

- bezhotovostným prevodom na účet školy v banke 


