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Smernica o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, 
faktúr a zmlúv  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 
 
 

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 
„výkonná rada“ alebo „VR SAAVŠ“)  schválila dňa 19. 11. 2020 podľa čl. 9 ods. 1 písm. 
i) Štatútu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“ 
alebo „agentúra“) Smernicu o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr 
a zmlúv Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „smernica“) – 
vnútorný predpis agentúry spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
Smernica upravuje jednotný postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok 
a faktúr SAAVŠ v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky (ďalej len „CRZ“) tak, aby jednotlivé ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a výklad podľa dôvodovej správy k nemu boli korektne aplikované v podmienkach 
SAAVŠ. Smernica je určená pre všetkých pracovníkov agentúry. 
 
 

Článok 2 
Povinne zverejňovaná zmluva 

 
1. Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzavrela agentúra a ktorá 

obsahuje informáciu o majetku, ktorý sa získal za verejné prostriedky, alebo sa týka 
používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom agentúry a nakladania 
s finančnými prostriedkami Európskej únie. 

2. Za povinne zverejňovanú zmluvu sa na účely tejto smernice považuje aj dodatok 
uzatvorený k povinne zverejňovanej zmluve.  

3. Povinne zverejňovanou zmluvou nie je pracovná zmluva a dohoda o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru.  

  
 

Článok 3 
Nezverejňované údaje 

 
1. Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa 

podľa zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Nezverejňujú sa osobné údaje 
fyzickej osoby okrem jej mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a o označení 
nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu (zákon č. 162/1995 Z. z.), ak 
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ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 
nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon).  

2. Informácie označené ako dôverné v zmluve, ktorá sa má zverejniť podľa zákona, 
sa nepovažujú za dôverné, t. j. je potrebné ich zverejniť.  

 
 

Článok 4 
Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy 

 
1. Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi (ak ju napr. zverejní iná zmluvná 
strana), pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce jej prvé zverejnenie. Účastníci sa môžu 
dohodnúť, 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 alebo od udelenia súhlasu, ak sa na 
jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k 
uzavretiu zmluvy nedošlo.  
 
 

Článok 5 
Postup pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv 

 
1. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je agentúra, sa zverejňuje 

v centrálnom registri zmlúv prostredníctvom informačného systému verejnej správy 
(ďalej len „CRZ“).  

2. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá poverený zamestnanec agentúry. 
3. Poverený zamestnanec je povinný bezodkladne po uzatvorení zmluvy (najneskôr 

do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy) zabezpečiť naskenovanie zmluvy a jej 
zverejnenie v CRZ.  

4. Pri zverejňovaní zmluvy je oprávnený zamestnanec povinný zabezpečiť súlad 
zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy 
obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje.  

5. Určený zamestnanec skontroluje, či zmluva bola zverejnená v CRZ.  
6. Ihneď po označení všetkých vyhotovení zmluvy predloží poverený zamestnanec 

jedno vyhotovenie zmluvy na ekonomický úsek a potrebný počet vyhotovení 
zmluvy odošle ostatným zmluvným stranám.  
 
 

Článok 6 
Zverejňovanie objednávok tovarov a služieb a faktúr 

 
1. Ekonomický úsek agentúry zverejňuje na webovom sídle agentúry objednávky 

tovarov a služieb (ďalej len „objednávky“) raz za týždeň tak, aby bola zachovaná 
povinnosť zverejnenia objednávok do desiatich pracovných dní odo dňa ich 
vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, 
ktorá nadobudla účinnosť jej zverejnením v CRZ. Tieto objednávky nie je potrebné 
zverejňovať.  
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2. Ekonomický úsek agentúry zverejní na webovom sídle faktúry na tovary a služby 
raz mesačne tak, aby bola zachovaná povinnosť zverejnenia faktúr najneskôr do 
30 dní odo dňa ich zaplatenia. Faktúry k zverejnenej zmluve v CRZ na rozdiel od 
objednávok sa zverejňujú na webovom sídle agentúry. 

3. Objednávky a faktúry podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa nezverejňujú, ak sa vzťahujú 
k zmluve, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.  

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Za dodržiavanie tejto smernice je zodpovedný vedúci kancelárie agentúry.  
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov agentúry a sú povinní ju 

dodržiavať. 
3. Výnimku z tejto smernice môže udeliť len predseda výkonnej rady agentúry, resp. 

ním poverený zástupca. 
4. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto smernice stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť celej smernice. 
5. Na situácie neupravené touto smernicou sa primerane použijú ustanovenia 

súvisiacich všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov agentúry. 
6. Táto smernica nadobúda účinnosť schválením výkonnou radou agentúry dňa 19. 

11. 2020. 
 
 
 
V Bratislave dňa 19. novembra 2020    

           
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.      
   predseda výkonnej rady agentúry 

 
 


