ÚSTREDIE ŠŠI
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Test nevyhnutnosti
V zmysle čl. 3 ods. 2 a ods. 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady
využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej len
„pravidlá“) bol vykonaný test nevyhnutnosti založený na posudzovaní podmienok nevyhnutnosti
a účelnosti využívania právnych služieb advokáta pre Štátnu školskú inšpekciu.
Uvedený test bol vykonaný z dôvodov, ktoré sú uvedené v čl. 1 ods. 3 pravidiel, podľa ktorých, pri
obstarávaní alebo zabezpečovaní právnych služieb, ktorých predpokladaná celková hodnota nie je
vyššia ako finančný limit podľa osobitného predpisu sa čl. 4 nepoužije, s výnimkou primeraného
použitia čl. 4 ods. 5 písm. e) a ods. 9.
Podľa čl. 3 ods. 2 pravidiel sa test nevyhnutnosti považuje za splnený, ak sú súčasne splnené tieto
podmienky:
a) nedostatočná personálna kapacita alebo nedostatočná odbornosť personálnych kapacít, ak je
personálna kapacita dostatočná,
b) podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti alebo legislatívnej činnosti
príslušného štátneho orgánu alebo v priamej súvislosti s ňou,
c) významnosť predmetu právnej služby
Ad a)
Štátna školská inšpekcia nedisponuje z hľadiska odborného zamerania a skúseností potrebnými na
kvalifikované poskytnutie právnych služieb a právneho poradenstva dostatočnými personálnymi
kapacitami na zabezpečovanie predmetu zákazky.
Ad b)
Podstata obstarania externej právnej služby nespočíva v legislatívnej činnosti, t. z., že Štátna školská
inšpekcia si nenecháva vypracovať návrhy zákona externým subjektom a rovnako nespočíva vo vlastnej
rozhodovacej činnosti.

Ad c)
Významnosť predmetu právnej služby spočíva v samotnom poslaní Štátnej školskej inšpekcie, ktorá je
definovaná (§ 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ako kontrola štátu nad
úrovňou pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane
praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a
nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.
Práve v súvislosti s kontrolnou činnosťou, ktorá ma za cieľ zabezpečovať kvalitné vzdelávanie a
vzdelanie dochádza k súdnym sporom medzi kontrolovanými subjektami a Štátnou školskou
inšpekciou v prípadoch, že kontrolný orgán vyvodzuje dôsledky zo zistených závažných nedostatkov vo

Štátna školská inšpekcia | Staré grunty 52 | 841 04 Bratislava | Slovenská republika
Tel.: +421 2 321 95 811 | e-mail: media@ssi.sk | www.ssi.sk

1

ÚSTREDIE ŠŠI
Kancelária hlavnej školskej inšpektorky

výchove a vzdelávaní. V tomto smere je nevyhnutné zabezpečenie právnych služieb a právneho
poradenstva externým špecializovaným subjektom (advokátom).

Vypracovala: Ing. Katarína Markovičová
V Bratislave dňa 15.2.2022
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