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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 516/2009 Z. z. o Audiovizuálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej
republike.

2.

Fond je povinnou osobou podľa § 2 ods. 2 zákona 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 (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

3.

V súlade so zákonom o slobode informácií, v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka a
s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
(ďalej len „nariadenie“), sú písomné zmluvy, ktoré sa týkajú použitia finančných prostriedkov
fondu alebo nakladania s majetkom fondu a ktoré boli uzavreté po 1. januári 2011, povinne
zverejňovanými zmluvami v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).

4.

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚV SR“) v elektronickej podobe na adrese www.crz.gov.sk.

5.

Povinne zverejňovanou zmluvou je písomná zmluva, ktorú uzatvára fond ako povinná osoba a
obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky fondu alebo sa týka používania
týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom fondu alebo nakladania s finančnými
prostriedkami Európskej únie. Povinné zverejnenie sa viaže aj na všetky dodatky uzavreté
k povinne zverejňovaným zmluvám.

6.

Podľa § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií povinne zverejňovanou zmluvou v podmienkach
fondu nie je najmä služobná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru ani zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie
umeleckého výkonu podľa príslušných ustanovení Autorského zákona.

7.

Účelom tejto smernice je určiť 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. Účelom tejto smernice je aj určiť 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.

8.

Táto smernica sa vzťahuje na zverejnenie zmlúv a dodatkov zmlúv uzatvorených fondom po 1.
januári 2011, objednávok tovarov a služieb vyhotovených fondom po 1. januári 2011 a faktúr za
tovary a služby doručených fondu po 1. januári 2011.

9.

Túto smernicu vydáva riaditeľ fondu podľa § 13 ods. 2 zákona. Táto smernica je záväzná pre
všetkých zamestnancov fondu, ako aj pre iné osoby zmluvne poverené výkonom práce pre fond.

Článok 2
Povinné zverejňovanie zmlúv
1.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v registri. Zverejnenie zmluvy zabezpečuje
zamestnanec fondu zodpovedný za externú komunikáciu fondu (ďalej len „zamestnanec fondu“).

2.

Zverejňovanie zmluvy podľa tejto smernice je povinné za predpokladu, že zmluva súčasne spĺňa
tieto základné znaky
a) ide o písomnú zmluvu alebo písomnú dohodu,
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b) jednou zo zmluvných strán (účastníkov dohody) je fond a
c) ide o písomnú zmluvu (dohodu), ktorá sa týka finančných prostriedkov s ktorými
hospodári fond alebo ktorá sa týka nakladania s majetkom fondu.
3.

Povinné zverejňovanie zmlúv sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v čl. 1 ods. 6.

4.

Povinné zverejňovanie sa nevzťahuje ani na tie časti povinne zverejňovaných zmlúv, ktoré
obsahujú informáciu, ktorá sa nesprístupňuje podľa § 8 až 13 zákona o slobode informácií. Tie
časti zmluvy, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa nesprístupňujú, fond nezverejní a zverejní iba
ostatné časti zmluvy.

5.

Povinné zverejňovanie sa nevzťahuje ani na tie časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú
technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu
jednotkových cien a vzory.

6.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o slobode informácií povinná osoba nesprístupní informácie označené
ako obchodné tajomstvo. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je
sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za prostriedky fondu alebo ktorá sa týka používania
prostriedkov fondu, nakladania s majetkom fondu alebo nakladania s finančnými prostriedkami
Európskej únie. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie
zmluvy, ktorá sa má podľa zákona povinne zverejniť.

7.

Táto smernica sa vzťahuje aj na zverejňovanie dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám
a dohôd o skončení povinne zverejňovaných zmlúv. Dohodu o skončení povinne zverejňovanej
zmluvy fond v registri zverejňuje ako dodatok takejto zmluvy. Ak fond uzavrie dodatok k zmluve,
ktorá bola uzavretá pred 1. januárom 2011, môže takýto dodatok zverejniť v registri len so
súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 3
Postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv
1.

Za prípravu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu uzavretej podľa § 22 alebo § 22f
zákona (ďalej len „zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov fondu“) zodpovedá príslušný
zamestnanec fondu v pracovnej pozícii administrátor žiadostí a zmlúv. Za prípravu ostatných
zmlúv zodpovedá zamestnanec fondu v pracovnej pozícii ekonóm. Za uzavretie zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov fondu zodpovedajú spoločne riaditeľ fondu a predseda
rady fondu. Za uzavretie ostatných zmlúv zodpovedá riaditeľ fondu alebo predseda rady fondu.
Za zverejnenie zmluvy zodpovedá zamestnanec fondu.

2.

Zmluvu vo formáte Portable Document Format (*.pdf) s možnosťou vyhľadávania zamestnanec
fondu zverejňuje v registri s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali a bez
uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlačku pečiatky účastníkov zmluvy.

3.

Zamestnanec fondu súčasne so zaslaním zmluvy uvádza v registri tieto údaje k zmluve
a) názov zmluvy,
b) číslo zmluvy,
c) identifikácia účastníkov zmluvy, pričom ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o
fyzickú osobu – nepodnikateľa, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej
hodnoty,
e) dátum, keď bola zmluva uzavretá, pričom ak jednotlivé zmluvné strany podpísali
zmluvu v rozličných dátumoch, ako dátum uzavretia zmluvy sa uvedie dátum podpisu
zmluvy na strane fondu,
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f)

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak dátum nadobudnutia účinnosti je iný ako
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v registri,
g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú
s konkrétnym dátumom skončenia platnosti zmluvy.

4.

Zamestnanec fondu zasiela povinne zverejňovanú zmluvu na zverejnenie do registra
bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní odo dňa doručenia zmluvy podpísanej druhou
zmluvnou stranou. Ak zverejnenie zmluvy v uvedenom termíne neumožňujú iné všeobecne
záväzné predpisy1, vnútorné predpisy fondu alebo iné objektívne okolnosti súvisiace
s podpornou činnosťou fondu, môže riaditeľ fondu rozhodnúť o neskoršom zaslaní zmluvy na
zverejnenie do registra.

5.

Za súlad zverejnenej zmluvy so zaslaným znením zodpovedá ÚV SR, za súlad uzavretej zmluvy so
zaslaným textom zodpovedá zamestnanec fondu.

6.

Ak fond zašle do registra zrejme nesprávnu zmluvu alebo zrejme nesprávny údaj, zamestnanec
fondu požiada ÚV SR o opravu s uvedením dôvodu žiadosti o opravu a údajov, ktoré sa majú
opraviť v zmysle § 4 nariadenia.

Článok 4
Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
1.

Povinne zverejnená zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa účastníci
zmluvy nedohodnú na tom, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr.

2.

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

Článok 5
Zverejňovanie zmlúv na webovom sídle fondu
1.

Fond zverejňuje všetky zmluvy, na ktoré sa viaže povinné zverejňovanie, aj na svojom webovom
sídle vo forme ich elektronickej kópie. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov fondu sa
zverejňuje vo verejnej databáze fondu, ktorá je súčasťou registračného systému fondu na
internetovej adrese http://registracia.avf.sk/index.php. Ostatné povinne zverejňované zmluvy sa
zverejňujú na webovom sídle fondu na internetovej adrese www.avf.sk.

2.

Vo verejnej databáze fondu sa zverejňujú všetky zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
fondu vrátane ich dodatkov, ktoré boli uzavreté od zriadenia fondu. Na webovom sídle fondu sa
zverejňujú všetky ostatné zmluvy vrátane ich dodatkov, ktoré boli uzatvorené po 1. januári 2011.

Článok 6
Povinné zverejňovanie objednávok a faktúr
1.

Fond ako povinná osoba zverejňuje všetky objednávky tovarov, služieb a prác a faktúry od
dodávateľov tovarov, služieb a prác vo forme elektronických kópií objednávok a faktúr. Fond
zverejňuje všetky objednávky a faktúry, ktoré vedie vo svojej účtovnej evidencii.

2.

Objednávky a faktúry sa zverejňujú na webovom sídle fondu v osobitnej rubrike s názvom
„Slobodný prístup k informáciám“.

1

Napríklad pravidlá poskytovania štátnej pomoci vydané podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
štátnej pomoci).
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3.

Objednávky a faktúry sa zverejňujú na webovom sídle fondu v prehľadnej podobe tak, aby mal k
nim ktokoľvek a kedykoľvek prístup prostredníctvom internetu, teda spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup. Zverejnené objednávky a faktúry sú zoradené podľa jednotlivých
rozpočtových rokov a v rámci jedného rozpočtového roka podľa evidenčného čísla, pričom
objednávka alebo faktúra s najnovším číslom je vždy zverejnená ako prvá v poradí.

4.

Za zverejnenie objednávok a faktúr zodpovedá zamestnanec fondu. Zverejnenie objednávky
alebo faktúry zamestnanec fondu zabezpečí do desiatich pracovných dní odo dňa ich
vyhotovenia alebo doručenia fondu.

5.

Za správnosť a úplnosť zverejňovaných informácií v objednávkach a faktúrach v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zodpovedá zamestnanec fondu v pracovnej pozícii ekonóm.

Článok 7
Povinné zverejňovanie informácií
1.

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií fond zverejňuje na
svojom webovom sídle.

2.

Za zverejnenie povinne zverejňovaných informácií a za ich pravidelnú aktualizáciu zodpovedá
zamestnanec fondu.

Článok 8
Prechodné ustanovenie
Dodatky k zmluvám uzavretým pred 1. januárom 2011 môže fond zverejniť v registri so súhlasom
druhej zmluvnej strany formou aktualizovaného úplného znenia príslušnej zmluvy. Toto ustanovenie
sa netýka zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov fondu.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.

Na situácie neupravené touto smernicou sa primerane použijú ustanovenia súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov fondu.

2.

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto smernice stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým
dotknutá platnosť ani účinnosť celej smernice.

3.

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu
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