
  

Postup pri získavaní informácie podľa zákona NR SR                 
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 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. má každý občan právo na prístup 
k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba v rezorte 
školstva SR je aj Odborné učilište internátne V. Gaňu v Banskej Bystrici (ďalej len 
„OUI VG BB“). 

Na uplatňovanie zákona v podmienkach OUI VG BB určujem v súlade                
s vnútornou smernicou č. 2B/16 tento postup:  

1. Spôsob zriadenia OUI VG BB (§ 5 ods. 1 písm. a zákona): 

a) OUI VG BB so sídlom v Banskej Bystrici, Moskovská 17 je rozpočtová 
organizácia zriadená Okresným v Banskej Bystrici  v súlade s § 10 ods. 5 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b) OUI VG BB vystupuje v právnych vzťahoch ako právnická osoba vo svojom 
mene. 

c) Štatutárnym orgánom je riaditeľka, ktorú vymenúva a odvoláva prednosta 
okresného úradu (zriaďovateľ). 

d) Organizačnou zložkou podľa zákona č. 245/2008 Z. z. je: 

 internát, v ktorom sa žiakom zabezpečuje výchovno-vzdelávacia činnosť, 
ubytovanie a stravovanie, 

 školská jedáleň ako zariadenie na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál 
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom 
zariadení. 

e) Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému má OUI VG BB právo 
hospodárenia, resp. správa majetku štátu, je špecifikovaná v štatúte 
organizácie.  

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b 
zákona): 

Miesto: Odborné učilište internátne V. Gaňu 
 sekretariát 
 Moskovská 17  
 P.O.BOX 18  

              974 04 Banská Bystrica 4   

Úradné hodiny: pondelok – piatok:  8.00 - 14.00 hod.  

Telefón: +421 (0) 48 415 31 40    

Fax/odkazovač:  +421 (0) 48 415 29 70 

E-mail: sekretariat@oumosbb.sk 

Spôsob, akým možno získavať informácie: 

a) ústne (osobne, telefonicky) 

b) písomne (poštou, faxom, elektronicky) 

mailto:sekretariat@oumosbb.sk


  

Osobné a telefonické poskytovanie informácie sa realizuje výhradne 
v úradných hodinách. 

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c 
zákona): 

Proti rozhodnutiu OUI VG BB o odmietnutí požadovanej  informácie možno 
podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie na adresu OUI VG BB v lehote 15 
dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie 
o žiadosti podľa § 17 zákona.  

O odvolaní proti rozhodnutiu OUI VG BB rozhoduje nadriadený orgán do 15 
dní od doručenia odvolania OUI VG BB.  

4. Postup a lehoty, ktoré musí OUI VG BB dodržiavať pri vybavovaní žiadosti 
o informácie (§ 5 ods. 1 psím. d zákona): 

Každý zamestnanec OUI VG BB je povinný prijať žiadosť o sprístupnenie 
informácie a odovzdať ju na sekretariáte zodpovednej osobe. 

Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie alebo za jej 
odmietnutie, nesie vedúca ekonomického úseku OUI VG BB (sekretariát).  

Žiadosť zapíše vedúca ekonomického úseku na príslušný formulár, 
zaeviduje ju do centrálnej evidencie a následne zabezpečí sprístupnenie 
informácie a to buď priamo alebo odkazom na príslušný verejný zdroj informácie 
v súlade s § 7 zákona.  

V prípade, ak žiadosť neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (§ 14 ods. 
2), vedúca ekonomického úseku bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote 
siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením o tom, ako treba doplnenie 
urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre 
tento nedostatok sprístupniť, OUI VG BB žiadosť odloží.  

Žiadosť o sprístupnenie informácií OUI VG BB vybaví bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo 
odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 zákona) a do 15 
pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej 
forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak zákon neustanovuje inak. 

Zo závažných dôvodov môže OUI VG BB predĺžiť lehotu, najviac však 
o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia 
nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). 

Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne. V oznámení uvedie 
dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.  

Ak OUI VG BB nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť 
o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní 
odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie 
k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18). Postúpenie žiadosti 
bezodkladne oznámi žiadateľovi. 

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, OUI 
VG BB môže do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré 
umožňujú vyhľadanie a získanie informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení 
zverejnených informácií, OUI VG BB mu ich sprístupní.  

OUI V. Gaňu má právo podľa § 8 – 13 zákona obmedziť prístup 
k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany 



  

osobnosti a  osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších 
dôvodov uvedených v zákone.  

5. Predpisy, podľa ktorých OUI VG BB koná a rozhoduje (§ 5 ods. 1 písm. e 
zákona): 

Ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak, OUI VG BB použije 
na konanie podľa tohto zákona všeobecné právne predpisy. 

6. Sadzobník správnych poplatkov (§ 5 ods. 1 písm. f): 

a) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá 
nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením 
kópií, so zadovážením technických nosičov a  s odoslaním informácie 
žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe 
so zmyslovým postihnutím znáša OUI VG BB. 

b) OUI VG BB môže zaplatenie úhrady odpustiť. 

c) Úhrady sú príjmami OUI VG BB.  

Záverečné ustanovenie: 

Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, porušenie 
povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií, alebo vydanie rozhodnutia, 
príkazu alebo opatrenie, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie, 
je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu v zmysle zákona. 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 15. augusta 2016.    

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Malatová 

            riaditeľka   

           

 

 


