
Interný predpis č. 2/2008 
 

o zásadách komunikácie s verejnosťou  
prostredníctvom tlačených a elektronických médií 

 
 
 V zmysle ods. III Príkazného listu predsedu BBSK č. 54/ 2007 zo dňa 8. 11. 2007 
o povinnosti dodržiavania zásad obsiahnutých v Smernici č. 009/2006 aj organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, v zmysle § 8 ods. 1 písm.c) zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s čl.8 ods. 1 
písm. c) Pracovného poriadku Gymnázia Ľ.Štúra Zvolen vydaného 2. septembra 2008  

 
v y d á v a m  

 
 nasledovné zásady komunikácie s verejnosťou prostredníctvom tlačených 
a elektronických médií: 
 
1. V prípade akejkoľvek žiadosti o rozhovor, či poskytnutie informácií o interných 

záležitostiach Gymnázia Ľ. Štúra a skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel 
pri výkone práce vo verejnom záujme, zo strany verejnosti a médií zamestnanec 
odporučí osobu žiadajúcu o informácie na riaditeľku školy. 

2. Akýkoľvek výstup pre verejnosť a médiá vo forme rozhovoru či písomnej správy 
týkajúcej sa interných záležitostí školy alebo skutočností, o ktorých sa zamestnanec 
dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme, zamestnanec vopred prekonzultuje 
s riaditeľkou školy. 

3. Po oboznámení sa s danou témou a následnej konzultácii v zmysle Príkazného listu č. 
54/2007 poskytne informácie riaditeľka školy, alebo iná, ňou určená zodpovedná 
osoba. 

4. Za dodržiavanie týchto zásad zodpovedajú všetci zamestnanci. 
  

5. Dodržiavanie bodov č. 1 – 4 tohto interného predpisu sa nevzťahuje na odborné 
články, príspevky a vystúpenia zamestnancov školy, na diela podliehajúce autorskému 
právu, na informácie, poskytované zákonným zástupcom žiakov na základe zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, ani na ústavné dodržiavanie slobody slova, 
s výnimkou poskytovania informácií o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec 
dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa 
nemožno oznamovať iným osobám, ak ho tej to povinnosti nezbavil štatutárny orgán - 
riaditeľka alebo ňou poverený vedúci zamestnanec, alebo ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

 
6. Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňom 13. októbra 2008 a platí až do 

odvolania. 
 
 
 
Vo Zvolene 10. októbra 2008         PhDr. Eva Chylová 
              riaditeľka  
 
 


