
Príloha č. 1  S a d z o b n í k 
 

nákladov za sprístupnenie informácií ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom 
ako povinnou osobou podľa ust. § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení 

neskorších predpisov 
 
1. Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť 

výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov 
a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

2. Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na: 
a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,  
b) vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier,  
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok 
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné a telekomunikačné služby 

3. Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov. 
1. Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné úhrady: 

Bezplatne sa poskytujú informácie: 
a) telefonicky, 
b) elektronickou poštou. 

2. Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním prekročia 1,- €   sa 
posielajú na dobierku. 

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb. 
4. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie predstavujú: 

a) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 ....................... 0,10 € 
b) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 (farebnej) ...... 0,50 € 
c) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 ......................  0,20 € 
d) za kopírovanie jednej strany informácie formátu A4 ........................ 0,10 € 
e) za jeden kus diskety 3,5“ ..................................................................  0,66 € 
f) za jeden kus CD ROM .....................................................................  1,66 € 
g) za obálku formátu C6 ......................................................................   0,03 € 
h) za obálku formátu C5 .......................................................................  0,05 € 
i) za obálku formátu A4 ........................................................................ 0,10 € 
j) za bublinkovú obálku formátu A4 ..................................................... 0,66 € 

 
 
 
 
 
 
 
V Brezovej pod Bradlom, dňa 8. 1. 2012 
 
  



Príloha č. 2  Žiadosť o poskytnutie informácií 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov 
 
 
 

Žiadateľ: (titul, meno, priezvisko fyzickej osoby, názov alebo meno právnickej osoby prípadne 
meno toho kto v mene právnickej osoby koná): 
................................................................................................................................................ 
Adresa, sídlo: ........................................................................................................................ 
Kontaktná osoba: ................................................................................................................. 
Telefón: ............................................................  e- mail: ..................................................... 
Požadovaná informácia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií: 
 
 
 
Poznámka: 
 
 
 
 
 
 
Dátum podania žiadosti: .................................................. 
 
 
 
 

...................................................................          Podpis (pečiatka ) žiadateľa 
 
 

  



Príloha č. 3  
Prehľad predpisov, podľa ktorých ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom koná a rozhoduje:  

 Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 
 Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 462/2008 Z. z.,  

 Vyhláška MŠVVaŠ č.245/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z. z. o 
základnej škole 

 Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  

 Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,  

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 
vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,  

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 29/2009 Z. z.,  

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,  

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov,  

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, 
kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží 
žiakov škôl,  

 Smernica MŠ SR č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a 
posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov na účely akreditácie,  

 Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného 
vzdelávania,  

 Smernica MŠ SR č. 7/2010-R z 11. februára 2010,ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa 
vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov,  

 Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej 
umeleckej školy,  

 Metodický pokyn č. 12/2009 – R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení 
pri vykonávaní podnikateľskej činnosti,  

 Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských 
zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 
udalostí, 

 Ústava SR 
 Listina základných práv a slobôd 
 Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Školský poriadok ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom  

 


