
Povinné zverejňovanie v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z v znení neskorších 

predpisov 

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej 

štruktúry.  

 Okresný úrad v Turčianskych Tepliciach zastúpený prednostom OÚ Ing. Milanom Litvom, 

podľa §5 ods. 1 Zákona SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením §21 Zákona č. 279/1993 NR SR 

o školských zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s §4 čl. XXIII. Zákona 

NR SR č. 222/96 o organizácii miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zriadil dňom 1.12.2001 Základnú umeleckú školu v Turčianskych Tepliciach ako rozpočtovú 

organizáciu. 

   Základnú umeleckú školu riadi riaditeľ. Riaditeľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov, výchovno-vzdelávaciu činnosť, za efektívne využívanie prostriedkov 

určených na zabezpečenie činnosti ZUŠ a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom ZUŠ. 

  Popis organizačnej štruktúry má ZUŠ uvedený  na svojej web stránke Dokumenty | Základná 

umelecká škola Turčianske Teplice (edupage.org) v sekcii Administratíva – Dokumenty – 

Organizačná štruktúra pre aktuálny školský rok.  

 

b) Miesto, lehota a spôsob, akým možno získavať informácie: informácie o tom, kde možno 

podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie 

 Žiadosť o sprístupnenie informácii (ďalej ,,žiadosť“) a iné žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti 

možno podať písomne, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným 

spôsobom. 

 Každá žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre ZUŠ, ktorá jej založí spis a ďalej postupuje 

v súlade s Registratúrnym poriadkom. 

 Elektronické žiadosti o informácie, ako aj žiadosti, návrhy, podnety alebo sťažnosti je 

potrebné zasielať na elektronickú adresu: info.zustt@gmail.com 

 Písomne sa žiadosti o informácie, ako aj iné typy podaní sa adresujú na adresu: Základná 

umelecká škola, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice alebo sa doručia osobne 

do kancelárie tajomníčky ZUŠ. 

      

c) Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,  návrhov 

a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

 Žiadosti o informácie v zmysle zák. 211/2000 Z. z.. v znení neskorších predpisov sú 

vybavované najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia 

žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidomej osobe v prístupnej 

forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona, ak tento neustanovuje inak. 

 Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ZUŠ bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia informácií 

žiadateľovi oznámi údaje, ktoré mu umožnia vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. 

 Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi ZUŠ žiadateľovi bez zbytočného odkladu. 

Sťažnosti sú v zmysle zákona 9/2010 Z. z v znení neskorších predpisov vybavované v lehote 

60 dní. 

https://zusturciansketeplice.edupage.org/a/dokumenty
https://zusturciansketeplice.edupage.org/a/dokumenty
mailto:info.zustt@gmail.com


 Petície sú v zmysle zákona 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vybavované v lehote 30 

dní. 

 

d) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ZUŠ koná 

a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo 

vzťahu k ZUŠ 

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

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 

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

a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  

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

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 

a o doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 276/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 422/2015 

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

 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy 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. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív 

vrátane ich evidencie a uloženia 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z o podrobnostiach výkonu 

správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 

 

e) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník 

úhrad za sprístupňovanie informácií 

 ZUŠ v súlade s §21 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 481/200 Z. 

z o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje nasledovné 

úhrady za sprístupnené informácie: 

- Internet...............................................................................................dezodplatne 

- Rozmnožovanie 1ks formátu A4 jednostranné...........................................0,12€ 

- Rozmnožovanie 1 ks A4 obojstanné............................................................0,15€ 

- Rozmnožovanie 1ks A3 jednostranné..........................................................0,20€ 

- Rozmnožovanie 1 ks A3 obojstanné............................................................0,25€ 

- Obstaranie obálky podľa predajnej ceny.......................................cca 0,05-0,15€ 



Poštovné a telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnými platnými cenníkmi. 

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených vynaložených nákladov. 

Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnené informácie poštovou poukážkou alebo 

bezhotovostným prevodom na účet ZUŠ v banke. 

Základná umelecká škola môže zaplatenie úhrady odpustiť. 

  

 

 

 

 

 

 


