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Dôvodová správa

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, IČO: 317 80 334, sídlo: Hálkova 56,831 03 
Bratislava (ďalej len ako „ZUŠ“)
Poverenie č. 3/2020 zo dňa 10.1.2020 
Počet členov kontrolnej skupiny : 3 
Čas výkonu kontroly: od 14.1.2020 do 3.2.2020 
Kontrolované obdobie: 1.1.2018 -31.12.2019
Plán kontrolnej činnosti: Plán na 1.polrok 2020 predložený na rokovanie MsZ dňa 12.12.2019 
a schválený uznesením č. 371/2019

ZUŠ ako zamestnávateľ nemala v kontrolovanom období uzatvorený pracovnoprávny vzťah, 
alebo obdobný vzťah so zamestnancom, ktorý by vykonával v rámci pracovnej náplne v ZUŠ 
právne činnosti alebo pracovné činnosti v oblasti verejného obstarávania. ZUŠ v kontrolovanom 
období tiež neobjednávala žiadne externé služby v právnych veciach a veciach verejného 
obstarávania. ZUŠ má vypracovaný interný predpis -Smemica o postupe pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek platná a účinná od 01.01.2018. ZUŠ 
nemala spracované plány verejného obstarávania pre roky 2018 a 2019, pretože v kontrolovanom 
období ani do budúcna neplánuje zadávanie zákaziek v zmysle postupov podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Spracovávanie osobných údajov 
zamestnancov školy a žiakov, a to v rozsahu podľa ust. § 11 ods. 6 (pedagogická dokumentácia) 
aust. § 157 (register škôl)zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) v nadväznosti 
na aplikáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov premietnutého do zákona 
o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. realizuje ZUŠ intemými kapacitami. Novelizovaná 
smemica bola ÚMK predložená 3.9.2020



Prijaté opatrenie - odporúčanie

Kontrolná skupina konštatuje, že napriek tomu, že nedošlo k porušeniu platných právnych 
predpisov a zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje striktntí povinnosť mať tíčinntí intemtí 
smemicu, ale v záujme zachovania právnej istoty by ZUŠ mala novelizovať interný predpis 
v stíiade splatným právnym stavom, preto kontrola uložila kontrolovanému subjektu nasledovné 
odportíčanie:
Novelizovať intemý predpis: „Smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne 
dostupných podlimitných zákaziek“ v stíiade splatnou legislatívou.


