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Počet vybavených žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2019 z toho:
telefonicky: 500
e-mailom:
413
osobne:
8
písomne:
80
faxom:
3
iným spôsobom: 0
Sumár: 1004
Počet žiadostí vybavených a to kladne v lehote:

2

do 8 pracovných dní: 494
do 16 pracovných dní: 10
po zákonnej lehote:
0
Sumár: 504
Počet zamietavých rozhodnutí:

3

zamietnutých v súlade s § 18 ods. 2 zákona: 25
zamietnutých podľa § 18 ods. 3 zákona (fikcia zamietavého rozhodnutia): 0
Sumár: 25

4

5

Počet podaných opravných prostriedkov: 15

Počet opravných prostriedkov vybavených v rámci autoremedúry: 0

Počet druhostupňových rozhodnutí s rozdelením na rozhodnutia, ktorými sa odvolaniu

6

vyhovelo: 9
nevyhovelo: 6
Sumár: 15
Počet návrhov na preskúmanie rozhodnutia súdom s upresnením, v ktorých prípadoch súd
žalobe

7

vyhovel: 0
nevyhovel: 0
Sumár: 0
Výška sumy

8

vybratej z titulu úhrady podľa § 21 ods. 1: 0.- €
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Prehľad 20-tich najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z o
slobodnom prístupe k informáciám za rok 2017
1. Posúdenie kvalifikácie pedagogického zamestnancaa odborného zamestnanca – podľa
vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné předpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategorie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
2. Určenie tarifného stupňa pedagogického zamestnanca – podľa zákona č.553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
3. Priznávanie kreditov pedagogickým pracovníkom – podľa vyhlášky 317/2009 Z. z., poskytuje

odboru pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcií financovania regionálneho
školstva, siete škôl a školských zariadení.
4. Možnosti akreditácie vzdelávacích kurzov – Informácie poskytne Sekcia ďalšieho vzdelávania
a mládeže MŠVVaŠ SR, tel: 02/59374 652.
5. Možnosti štúdia v zahraničí – Informácie poskytne SAIA, n.o., Nám.slobody 23, 812 20
Bratislava, tel: 02/5441 1426, 02/5441 1464.
6. Potvrdenie – overovanie slovenských vysvedčení do zahraničia – Vybavuje Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní tel: 02/59374311. http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
7. Potvrdenie – overovanie slovenských diplomov do zahraničia – Vybavuje Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní. http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-aodbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
8. Overovanie zahraničných diplomov a vysvedčení – Vybavuje Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zozahranicia/
9. Termíny školských prázdnin – Nachádzajú sa na internetovej stránke MŠVVaŠ SR
10. Možnosti získania štipendia v Českej republike – Informácie poskytne SAIA, n.o.,
Nám.slobody 23, 812 20 Bratislava, tel: 02/5441 1426, 02/5441 1464.
11. Sieť stredných škôl, základných škôl, odborných učilíšť - Poskytuje Centrum vedeckotechnických informáciíhttps://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-oskolstve.html?page_id=8868

12. Vyhlášky, Smernice, Metodické pokyny, Metodické usmernenia, Výnosy – Vybavuje
Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou v spolupráci s príslušnými odbormi podľa obsahu
dokumentu.
13. Informácie o existujúcich vysokých školách na území SR – poskytuje
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve.html?page_id=8868
Zverejnené sú na stránke ministerstva www.minedu.sk – v sekcii Vysoké školstvo
14. Zoznamy škôl (MŠ, ZŠ, SŠ….) zverejnené na stránke https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-o-skolstve.html?page_id=8868
15. Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike –
poskytuje
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-oskolstve.html?page_id=8868
tel: 02/6929 5101. http://www.uips.sk/
16. Zoznamy akreditovaných vzdelávacích kurzov – Nachádzajú sa na internetovej stránke MŠ
SR:
17. Výška poskytnutých dotácií MŠVVaŠ SR pre športové organizácie – Poskytuje Sekcia štátnej
starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR – Odbor financovania športu, tel: 02/5923 8206.
18. Podmienky a možnosti pre získanie finančných dotácií z ESF – Informácie sú zverejnené na
stránke MŠ SR.
19. Informácie týkajúce sa prerozdeľovania finančných prostriedkov pre regionálne školstvo –
Poskytuje Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – https://www.minedu.sk/regionalneskolstvo/ .
20. Informácie týkajúce sa získania kópie vysvedčenia v prípade zrušenia danej školy –
informáciu
je
možné
získať
v archíve
hlavního
města
Bratislavy
http://www.civil.gov.sk/archiv/p18/p18-05-10.shtm
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