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Účinnosť od: 15. 5. 2014 

Platnosť do: na dobu neurčitú 



Súvisiace predpisy : 

 

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

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5. Nariadenie Vlády SR č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 

zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Vzhľadom na spôsob financovania Fondu na podporu vzdelávania
1
 (ďalej len „fond“), 

ako aj skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva 

kontrolu nad jeho činnosťou, je fond možné považovať za povinnú osobu v zmysle 

zákona o slobode informácií. 

 

2. V súlade so zákonom o slobode informácií, sú písomné zmluvy, ako aj dodatky k týmto 

zmluvám, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov s ktorými hospodária o. i. aj neštátne 

účelové fondy, povinne zverejňovanými zmluvami v Centrálnom registri zmlúv (ďalej 

len „register“) vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“). Uvedené sa netýka 

služobných zmlúv, pracovných zmlúv a/alebo dohôd o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru. 

 

3. Zároveň sú neštátne účelové fondy povinné zverejňovať aj objednávky tovarov a služieb 

a faktúry za tovary a služby na svojom webovom sídle. 

 

4. Cieľom tejto Smernice je stanoviť:  

- podmienky a postupy zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv, objednávok 

tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v podmienkach fondu v zmysle zákona 

o slobode informácií, 

- práva a povinnosti zamestnancov fondu pri zabezpečení realizácie zverejňovania 

povinne zverejňovaných zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary 

a služby v podmienkach fondu v zmysle zákona o slobode informácií. 

 

5. Táto Smernica sa vzťahuje na zverejnenie: 

- zmlúv uzatvorených od vzniku fondu (1. 1. 2013), 

- objednávok tovarov a služieb vyhotovených fondom a 

- faktúr za tovary a služby doručených fondu. 

 

6. Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov fondu, ako aj pre iné osoby 

zmluvne, resp. inak poverené výkonom práce pre fond. 

 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, § 8. 



Článok II. 

Definície a vymedzenie pojmov 

 

Povinne zverejňovaná zmluva – je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá 

obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické 

osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto 

finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho 

územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe 

zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie
2
. 

 

Verejné prostriedky – finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej 

správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
3
. 

 

Webové sídlo fondu –  predstavuje webovú stránku fondu: www.fnpv.sk 

 

Webové sídlo CRZ – predstavuje webovú stránku registra: www.crz.gov.sk. 

 

 

Článok III. 

Povinné zverejňovanie zmlúv 

 

1. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v registri. Register je verejný zoznam 

povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie ÚV SR v elektronickej podobe; register je 

informačný systém verejnej správy. 

 

2. Zverejňovanie zmluvy v súlade s podmienkami tejto Smernice je povinné za 

predpokladu, že zmluva súčasne spĺňa nasledujúce štyri základné znaky: 

a. ide o písomnú zmluvu alebo písomnú dohodu, 

b. ide o písomnú zmluvu (dohodu), ktorá je uzavretá po dátume vzniku fondu (1. 1. 

2013 vrátane), 

c. jednou zo zmluvných strán (účastníkov dohody) je fond a 

d. ide o písomnú zmluvu (dohodu), ktorá sa týka finančných prostriedkov s ktorými 

hospodári fond (obsahuje informáciu, ktorá sa získala, resp. má získať z finančných 

prostriedkov, s ktorými hospodári fond). 

 

3. Povinné zverejňovanie zmlúv sa nevzťahuje: 

a. na časti (ustanovenia) povinne zverejňovaných zmlúv, ktoré obsahujú informáciu, 

ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje; 

Nesprístupňujú sa informácie uvedené v §8 až §13 zákona o slobode informácií, 

najmä: 

- informácie, ktoré podliehajú ochrane osobnosti a osobných údajov, 

- informácie, ktoré podliehajú bankovému tajomstvu, daňovému tajomstvu, 

- utajované skutočnosti, 

- informácie, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva (autorské práva 

a pod.) a  

- informácie týkajúce sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej 

moci atď. 

                                                 
2
 §5a ods. (1) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3
 §2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

http://www.fnpv.sk/
http://www.crz.gov.sk/sysadm


V prípade, ak zmluva obsahuje časti (ustanovenia), ktoré sa podľa zákona o slobode 

informácií nesprístupňujú, fond tieto časti (ustanovenia) nezverejní, avšak stále má 

povinnosť zverejniť ostatné časti (ustanovenia) zmluvy. 

b. časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, 

výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien 

a vzory, 

c. na celé zmluvy: 

- služobná zmluva, 

- pracovná zmluva, 

- dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

 

4. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, 

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 nakladania 

s finančnými prostriedkami Európskej únie. Porušením alebo ohrozením obchodného 

tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy, ktorá sa má podľa zákona povinne zverejňovať. 

 

5. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o zmluvu, ktorá sa má zverejniť ako 

celok alebo časť zmluvy, zamestnanec zodpovedný za zverejnenie zmlúv sa obráti 

so žiadosťou o stanovisko na Sekciu legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

6. Ustanovenia tejto Smernice sa adekvátne vzťahujú aj na zverejňovanie dodatkov 

k povinne zverejňovaným zmluvám. 

 

 

Článok IV. 

Postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv 

 

1. Pred prvým zverejnením prvej povinne zverejňovanej zmluvy zodpovedný zamestnanec 

fondu v zmysle organizačného poriadku (ďalej len „zamestnanec“) požiada ÚV SR 

o pridelenie prihlasovacích údajov (užívacie meno a heslo) do registra, a to zaslaním 

elektronickej žiadosti o registráciu na e-mailovú adresu crz-support@vlada.gov.sk, na 

základe čoho ÚV SR následne pridelí prihlasovacie údaje. 

 

2. Zamestnanec zverejňuje zmluvu v registri prostredníctvom webového sídla CRZ 

www.crz.gov.sk s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali, a bez 

uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlačku pečiatky účastníkov 

zmluvy vo formáte Portable Document Format (*.pdf) s možnosťou vyhľadávania. 

 

3. Zamestnanec súčasne so zaslaním zmluvy podľa odseku 2 tohto článku uvádza na 

webovom sídle CRZ nasledovné údaje: 

a. názov zmluvy, 

b. číslo zmluvy, ak fond vedie vlastný číselník zmlúv, 

c. identifikáciu účastníkov zmluvy, a to ak ide o 

i. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je 

pridelené, 

ii. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak je pridelené, 

iii. fyzickú osobu – nepodnikateľa, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko. 

mailto:crz-support@vlada.gov.sk
http://www.crz.gov.sk/sysadm


d. celkovú hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej 

hodnoty, 

e. dátum, keď bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím 

zmluvy, 

f. dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak dátum nadobudnutia účinnosti je iný ako 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v registri a 

g. dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú. 

 

4. Zamestnanec zasiela povinne zverejňovanú zmluvu na zverejnenie do registra 

bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa jej uzavretia, t.j. podpísania zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. Ak tak neurobí, môže druhá zmluvná strana podať návrh 

na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. Za súlad zverejnenej zmluvy so 

zaslaným znením zodpovedá ÚV SR, za súlad uzavretej zmluvy so zaslaným textom 

zodpovedá zamestnanec. 

 

5. Príslušný právny úkon, ktorý podlieha zverejneniu, ak sú splnené podmienky na jeho 

zverejnenie nemusí byť označený ako zmluva. Môže ísť o dohodu, dohodu o spolupráci, 

ale aj napr. o memorandum a pod., ak obsahuje v sebe záväzok poskytovať protistrane 

plnenie z verejných prostriedkov, pričom nemusí ísť priamo o plnenie, ale napr. 

o záväzok zdržať sa určitého konania alebo určité konanie strpieť. 

 

6. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas trvania záväzku, ktorého 

sa zmluva týka, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti, t.j. 

odo dňa nasledujúceho po zverejnení alebo od iného neskoršieho dátumu, ak bol 

stranami dohodnutý. 

 

7. Povinnosť zverejnenia nevzniká pri jednostranných právnych úkonoch, napr. odstúpenie 

od zmluvy, výpoveď zmluvy, uplatnenia zmluvnej pokuty a pod. 

 

8. Organizačný postup zverejňovania zmlúv: 

a. za prípravu a uzavretie zmluvy zodpovedá riaditeľ, 

b. za zverejnenie zmluvy zodpovedá referent kontroly.   

 

9. Zamestnanec alebo druhá zmluvná strana podávajúca návrh na zverejnenie podľa ods. 4 

tohto článku, sú zodpovední za súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom 

a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informácie, ktoré sa nesprístupňujú, 

to neplatí o (i) osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od fondu v rozsahu titul, 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o (ii) označení nehnuteľnosti v rozsahu 

podľa § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ak ide o zmluvu, ktorá 

na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa 

osobitného predpisu. 

 

10. Ak je do CRZ zaslaná zmluva / údaj, ktorý je nesprávny, zamestnanec požiada ÚV SR 

o opravu s uvedením dôvodu žiadosti o opravu a údajov, ktoré sa majú opraviť. Žiadosť 

o opravu sa môže vzťahovať len na údaje uvedené v § 2 ods. 2 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z.. 

 

 

 



Článok V. 

Potvrdenie o zverejnení zmluvy  

a evidencia povinne zverejnených zmlúv 

 

1. V prípade požiadavky druhej zmluvnej strany, zamestnanec požiada ÚV SR o vydanie 

potvrdenia o zverejnení zmluvy. Takéto potvrdenie obsahuje minimálne tieto údaje: 

a. identifikáciu účastníkov zmluvy, 

b. názov zmluvy, 

c. hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, 

d. dátum zverejnenia zmluvy a 

e. označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, 

ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do 

katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 

 

2. Ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do 

katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu, zamestnanec bezodkladne zasiela 

písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.  

 

3. Zamestnanec je povinný viesť evidenciu zmlúv, ktoré sú zverejnené.  

 

 

Článok VI. 

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
4
 

 

1. Povinne zverejnená zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa 

účastníci nedohodnú, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. 

 

2. Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne 

ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. 

Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, 

ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje. 

 

3. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu 

zmluvy nedošlo. 

 

 

Článok VII. 

Povinné zverejňovanie objednávok a faktúr 

 

1. Fond ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií a zároveň v súlade s čl. 6 

ods. 7, písm. f). štatútu fondu priebežne zverejňuje zoznam všetkých objednávok 

a faktúr dodávateľov tovarov, služieb a prác a skeny objednávok a faktúr v hodnote 

vyššej ako 3 000 EUR bez DPH. 

 

2. Objednávky tovarov, služieb a prác zverejňuje vedúci oddelenia správy fondu na 

webovom sídle fondu do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. Povinnosť zverejňovania 

objednávok neplatí v prípade, ak tieto súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá 

                                                 
4
 §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 



bola uzavretá po 1. 1. 2011 (vrátane), a ktorá bola zverejnená a nadobudla účinnosť 

podľa zákona o slobode informácií. 

 

3. O vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác sa zverejňujú najmä tieto údaje:  

a) identifikačný údaj objednávky, ak je vedený číselník objednávok, 

b) popis objednaného plnenia, 

c) celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo 

maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je 

suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej 

hodnoty, 

d) identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

e) dátum vyhotovenia objednávky, 

f) identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 

1. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - 

podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

2. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - 

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 

3. IČO, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, 

 

4. Faktúry za tovary, služby a práce zverejňuje vedúci oddelenia správy fondu na 

webovom sídle fondu najneskôr do 30 dní odo dňa ich úhrady. 

 

5. O faktúre za tovary, služby a práce sa zverejňujú najmä tieto údaje: 

a) identifikačný údaj faktúry, ak je vedený číselník faktúr, 

b) popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, 

c) celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj 

údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z 

pridanej hodnoty, 

d) identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

e) identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 

f) dátum doručenia faktúry, 

g) identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

1. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - 

podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

2. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - 

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 

3. IČO, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 

 

6. Objednávky tovarov, služieb a prác a faktúry za tovary,  služby a práce sa zverejňujú na 

webovom sídle fondu v štruktúrovanej a prehľadnej podobe tak, aby mal k nim 

ktokoľvek a kedykoľvek prístup prostredníctvom internetu, t.j. spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup. 

 

 

Článok VIII. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Všetci zamestnanci fondu sú povinní oboznámiť sa s touto Smernicou, ako aj so znením 

zákona o slobode informácií a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 



2. Ustanovenia zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony sa vzťahujú na:  

a. povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, 

b. na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011, 

c. na faktúru doručenú a zaplatenú po 1. januári 2011. 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Za správnosť Smernice zodpovedá vedúci oddelenia správy fondu. 

 

2. Táto Smernica nadobúda účinnosť dňa 15. 5. 2014 a je platná na dobu neurčitú do 

zmeny súvisiacich zákonov a predpisov. 

 

3. Smernicu je možné meniť a dopĺňať výlučne prostredníctvom očíslovaných dodatkov 

podpísaných riaditeľom fondu. 

 

4. Táto Smernica ruší smernicu Študentského pôžičkového fondu č. 2/2012 zo dňa 30. júla 

2012 o Zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach Študentského 

pôžičkového fondu.  

 

 

V Bratislave dňa 15. 5. 2014 

 

 

 PhDr. Pavol Kučmáš 

 riaditeľ fondu 

 


