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V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám                

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vydávam Smernice 

Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť o slobodnom prístupe 

k informáciam. 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Tieto smernice upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám 

v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (ďalej len „ÚŠZV Lešť“). 

2. V nadväznosti na § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ÚŠZV 

Lešť je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona. 

3. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu alebo záujmu. 

4. Ţiadateľom o sprístupnenie informácií môţe byť fyzická osoba, alebo právnická osoba, 

ktorá poţiadala o sprístupnenie informácie. 

5. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu ţiadateľov 

pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internet. 

6. Sprístupnenou informáciou je informácia, ktorá bola poskytnutá na základe ţiadosti            

o sprístupnenie informácií. 

7. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môţe kaţdý opakovane vyhľadávať              

a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči 

dát umoţňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli              

s moţnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umoţňujúceho 

hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej kniţnici. 

8. Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s poţadovanou informáciou, 

najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť 

informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude 

opätovne preskúmaný. 

9. Zamestnanec zodpovedný za spracovanie informácií je zamestnanec určený riaditeľom 

ÚŠZV Lešť. 

10. Zamestnanec oprávnený podpísať súhlas so sprístupnením informácií je riaditeľ ÚŠZV 

Lešť. 

11. Zamestnanec oprávnený rozhodnúť o sprístupnení informácií, resp. o obmedzení prístupu 

je riaditeľ ÚŠZV Lešť a v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa ÚŠZV Lešť. 

12. Technická príprava informácií je spracovanie a úprava informácií do poţadovanej 

elektronickej formy a písomnej formy. 

 

Postup pri vybavovaní ţiadostí o sprístupnenie informácií 

Článok 2 

Základné zásady 

1. Kaţdý má právo na prístup k informáciám, ktoré má ÚŠZV Lešť k dispozícii, v rozsahu 

vymedzenom zákonom o slobode informácií. 
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2. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, 

pre ktorý sa informácia poţaduje. 

3. Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ náklady vypočítané podľa bodu 1. Sadzobníka 

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (ďalej len „sadzobník“), uvedeného v prílohe, 

neprekročia sumu 6,64 eura. Ţiadateľovi, ktorý predloţí notárom osvedčenú kópiu 

preukazu občana s ťaţkým zdravotným postihnutím  sa informácie poskytujú bezplatne aj 

v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu  6,64 eura.  

4. ÚŠZV Lešť poskytuje informácie vo svojom sídle, na internetovej stránke ÚŠZV Lešť a na 

základe ţiadosti. 

5. Informácie podľa § 5 ods. 1 zákona ÚŠZV Lešť zverejňuje na svojej internetovej stránke: 

- spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry, 

- miesto, čas a spôsob, akým moţno získať informácie a kde moţno podať ţiadosť, návrh,  

podnet, sťaţnosť alebo iné podanie, 

- miesto, lehota a spôsob opravného prostriedku, 

- postup a lehoty na vybavenie ţiadosti, návrhov a iných podaní, 

- prehľad predpisov, pokynov, záväzných stanovísk, podľa ktorých ÚŠZV Lešť koná a 

rozhoduje, 

- sadzobník správnych poplatkov a úhrad za sprístupnenie informácií. 

6. Za priebeţné dopĺňanie a aktualizáciu zverejnených informácií podľa § 2 bodu 2 a za 

dodrţiavanie Smerníc v ÚŠZV Lešť zodpovedá riaditeľ ÚŠZV Lešť.  

7. Ak predmetom ţiadosti je získanie informácií, ktoré uţ boli zverejnené, ÚŠZV Lešť môţe 

najneskôr do 5 dní od podania ţiadosti, namiesto sprístupnenia informácií ţiadateľovi 

oznámiť údaje, ktoré umoţňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. 

8. Ak ţiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, ÚŠZV Lešť je povinný mu ich 

sprístupniť s tým, ţe lehota na sprístupnenie začína plynúť dňom, keď ţiadateľ oznámil, ţe 

trvá na priamom sprístupnení informácie. 

9. ÚŠZV Lešť môţe obmedziť prístup k informáciám v súlade s § 8 aţ 12 zákona č. 211/2000 

Z. z., (ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, 

obchodného tajomstva a ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám). 

 

Článok 3 

Pôsobnosť Organizačného oddelenia 

1. Úlohy ÚŠZV Lešť ako povinnej osoby v oblasti sprístupňovania informácií zabezpečuje 

Organizačné oddelenie (ďalej len „OOdd“) v spolupráci so zamestnancami zodpovednými 

za spracovanie informácií a oprávnenými na ich sprístupnenie. 

2.  OOdd prijíma ţiadosti o sprístupnenie informácií, eviduje a prideľuje ich na spracovanie 

vecne príslušným organizačným útvarom ÚŠZV Lešť. OOdd zabezpečuje doplnenie 

neúplných ţiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona o slobode informácií. Na 

poţiadanie potvrdzuje podanie ţiadosti o sprístupnenie informácií  a oznamuje 

predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka. 

3. OOdd určuje lehoty na doplnenie ţiadosti o sprístupnenie informácií, na jej postúpenie 

alebo na jej vybavenie odkazom na zverejnenú informáciu, na spracovanie informácií a 

vybavenie ţiadosti o sprístupnenie informácií. 
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4. OOdd vybavuje ţiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré uţ boli sprístupnené alebo 

zverejnené, ţiadosti o ústne sprístupnenie a o sprístupnenie informácií nahliadnutím do 

spisu, ktorý neobsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k 

informáciám. Pri vybavovaní ţiadostí o sprístupnenie informácií postupuje OOdd 

primerane podľa článku 5. 

5. OOdd zabezpečuje postúpenie ţiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 15 ods. 1 zákona 

o slobode informácií a plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 15 ods. 2 a  § 17 ods. 3 

zákona o slobode informácií.  

6. OOdd vybavuje agendu rozhodnutí vo veciach sprístupnenia informácií ÚŠZV Lešť ako 

povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií. 

7. Korešpondenciu súvisiacu s agendou slobodného prístupu k informáciám podpisuje 

riaditeľ ÚŠZV Lešť  a v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa ÚŠZV Lešť alebo nimi 

určený zástupca. 

Článok 4 

Obsahová a technická príprava a forma informácií 

1. Za obsahovú a technickú prípravu informácií určených na sprístupnenie zodpovedajú  

príslušní zamestnanci oprávnení na sprístupnenie informácií.  

2. Informácie určené na sprístupnenie sa predkladajú OOdd v elektronickej a písomnej forme. 

3. Informácie určené na sprístupnenie predkladané OOdd musia byť vytvorené v niektorom z 

nasledovných formátov  *.doc, *.xls, *.pdf.*.  

 

Článok 5 

Sprístupňovanie informácií 

1. Ţiadosť moţno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky 

vykonateľným spôsobom. 

2. Zo ţiadosti musí byť zjavné komu je určená, kto ju podáva, akých informácií sa týka a aký 

spôsob sprístupnenia informácie ţiadateľ navrhuje. 

3. Ak ţiadosť nemá predpísané náleţitosti uvedené v § 3, bod 2, ÚŠZV Lešť bezodkladne 

vyzve ţiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní neúplnú ţiadosť 

doplnil. Poučí ţiadateľa ako treba doplnenie urobiť. Ak ţiadateľ i napriek výzve ţiadosť 

nedoplní a informáciu nemoţno pre tento nedostatok sprístupniť, ţiadosť sa zaloţí. 

4. Ak ţiadateľ navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií v ţiadosti neuvedie, pri 

sprístupnení informácie sa vychádza z právne vyvrátiteľnej domnienky, ţe navrhovaný 

spôsob sprístupnenia je zhodný so spôsobom podania ţiadosti.  

5. Ak ţiadateľ na výzvu v určenej lehote ţiadosť o sprístupnenie informácií nedoplní a 

informácie nemoţno pre tento nedostatok sprístupniť, oddelenie  ţiadosť o sprístupnenie 

informácií odloţí.    

4. Na ţiadosť ÚŠZV Lešť písomne potvrdí podanie ţiadosti a ţiadateľovi oznámi 

predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. 
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5. Evidenciu všetkých podaní ţiadostí o poskytnutie informácií zabezpečuje OOdd v osobitnej 

evidencii, ktorá musí obsahovať: dátum podania ţiadosti, vyţiadanú informáciu 

a navrhovaný spôsob sprístupnenia, výsledok vybavenia ţiadosti (poskytnutie informácie, 

vydanie rozhodnutia alebo postúpenia ţiadosti), podanie opravného prostriedku. 

6. Ak podaná ţiadosť nie je v pôsobnosti ÚŠZV Lešť, musí byť do 5 dní odo dňa doručenia 

ţiadosti postúpená príslušnej povinnej osobe, ktorá má poţadované informácie k 

dispozícii, inak bude ţiadosť odmietnutá formou rozhodnutia. Postúpenie ţiadosti sa 

bezodkladne oznámi ţiadateľovi. 

7. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane moţnosti vyhotoviť 

si odpis alebo výpis, odkopírovaním na technický nosič dát, sprístupnením kópii predlôh s 

poţadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, alebo elektronickou poštou. 

8. Osobné a telefonické poskytovanie informácií v zmysle zákona zabezpečuje vedúci OOdd 

v pracovných dňoch od. 8. 00 h. do 11. 00 h., tel.: 0960 465526. 

10. Ak ÚŠZV Lešť poskytne ţiadateľovi poţadované informácie podľa § 16 zákona v zákone 

stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemoţno 

podať opravný prostriedok. 

11. Ak ÚŠZV Lešť ţiadosti nevyhovie, aj keď len sčasti, vydá o tom v zákonnej lehote 

písomné rozhodnutie. Rozhodnutie sa nevydá v prípade, ak ţiadosť bola odloţená. 

 

 Článok 6 

Lehoty 

1. Lehota na vybavenie ţiadosti o sprístupnenie informácií je podľa § 17 ods. 1 zákona  o 

slobode informácií osem pracovných dní a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje 

informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Lehota začína plynúť odo 

dňa doručenia ţiadosti o sprístupnenie informácií ˇUŠZV Lešť alebo odo dňa odstránenia 

nedostatkov ţiadosti, v prípade ţiadosti o sprístupnenie informácií podanej elektronickou 

poštou, ak bola do e-mailovej schránky uszv@mil.sk doručená v základnom pracovnom 

čase. V prípade, ak bola ţiadosť o sprístupnenie informácií do uvedenej e-mailovej 

schránky doručená po uplynutí základného pracovného času, v sobotu, v nedeľu alebo vo 

sviatok, lehota na vybavenie ţiadosti o sprístupnenie informácií začína plynúť odo dňa 

doručenia, ktorým je prvý nasledujúci pracovný deň.  

2. Lehota na postúpenie ţiadosti o sprístupnenie informácií/odkaz na zverejnenú informáciu 

sa určuje spravidla na posledný pracovný deň predchádzajúci lehote vybavenia ţiadosti o 

sprístupnenie informácií vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods. 1, respektíve § 15 ods. 1 

zákona o slobode informácií. 

3. Lehota na spracovanie informácií sa určuje spravidla  na posledný pracovný deň 

predchádzajúci lehote vybavenia ţiadosti o sprístupnenie informácií vyplývajúcej z 

ustanovenia § 17 zákona o slobode informácií. 

4. Ţiadosť o sprístupnenie informácií OOdd vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

ôsmich pracovných dní odo dňa jej  podania alebo doplnenia. 

5. Zo závaţných dôvodov môţe OOdd predĺţiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac však o 

osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej 

osobe v slepeckom (Braillovom) písme.  

mailto:uszv@mil.sk
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Závaţnými dôvodmi sú: 

a) vyhľadávanie a zber poţadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo ÚŠZV Lešť, 

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií poţadovaných 

na sprístupnenie v jednej ţiadosti o sprístupnenie informácií, 

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, 

o ktorých moţno predpokladať, ţe ich moţno odstrániť v rámci predĺţenej lehoty. 

6. Predĺţenie lehoty OOdd oznámi ţiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 

uvedenej v odseku 1. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺţeniu lehoty. 

 

Článok 7 

Rozhodnutia 

1. Informácie, ktoré sú spracované a OOdd predloţené v poţadovanom rozsahu, 

poţadovaným spôsobom a v stanovenej lehote, sa sprístupňujú ţiadateľom na základe 

rozhodnutia riaditeľa ÚŠZV Lešť a v čase jeho neprítomnosti zástupcu riaditeľa ÚŠZV 

Lešť urobeného zápisom v spise.  

2. Ak ţiadosti o sprístupnenie informácií nebolo vyhovené hoci len sčasti, ÚŠZV Lešť o tom 

vydá v lehote stanovenej zákonom o slobode informácií písomné rozhodnutie. 

Rozhodnutie nevydá v prípade, ak ţiadosť o sprístupnenie informácií bola odloţená.  

3. O odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 2 a proti rozhodnutiu vydanému 

podľa § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií rozhoduje vedúci Sluţobného úradu MO 

SR. 

4. Proti rozhodnutiu ÚŠZV Lešť o odmietnutí sprístupnenia informácií môţe ţiadateľ podať 

odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 

5. O odvolaní proti rozhodnutiu ÚŠZV Lešť rozhoduje vedúci Sluţobného úradu MO SR. 

6. Na konanie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sa pouţije všeobecný predpis o správnom 

konaní. 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

1. V prípade pochybností, či podanie je ţiadosťou o sprístupnenie informácií, OOdd 

postupuje v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), tzn. posudzuje ju podľa jej obsahu.  

2. V prípade, ak ţiadateľ ţiada o usmernenie, stanovisko, či výklad všeobecne záväzného 

právneho predpisu alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťaţnosť, 

petíciu alebo iné  všeobecné podanie, nejde o ţiadosť o sprístupnenie informácií.  

3. Za ochranu utajovaných skutočností, ochranu osobnosti a osobných údajov, ochranu 

obchodného tajomstva a dodrţanie ďalších obmedzení prístupu k informáciám 

zodpovedajú zamestnanci oprávnení na sprístupnenie informácií. 

4. Sprístupnenie nepravdivých alebo neúplných informácií, porušenie povinností určených 

zákonom o slobode informácií je porušením práva na prístup k informáciám a povaţuje sa 

podľa § 21a zákona o slobode informácií za priestupok. 



9 
 

5. Spisový materiál ţiadosti o sprístupnenie informácií predloţený OOdd a písomný pokyn 

zamestnanca oprávneného na sprístupnenie informácií, sa povaţuje za príkaz podľa § 6 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Smernice nadobúdajú  účinnosť dňom zverejnenia oznámenia vo Vnútornom rozkaze 

riaditeľa ÚŠZV Lešť. 

2.  Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia zabezpečia v rámci svojej 

pôsobnosti oboznámenie všetkých zamestnancov vo svojej pôsobnosti s týmito 

smernicami, jej uplatňovanie a dodrţiavanie. 

3. Kontrolou plnenia ustanovení týchto smerníc poverujem odborného referenta špecialistu 

Riaditeľstva ÚŠZV Lešť. 

 

 

Prílohy: 3/3 

 

Spracoval: npor. Ing. Peter BORNSTEIN 

Odsúhlasil: JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD. 
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Príloha č.1 k Smerniciam č.:ÚŠZV-1/14-113 

 

Počet listov: 1 

 

SADZOBNÍK 

ÚHRAD NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ  

(PODĽA § 21 ODS. 1 ZÁKONA NR SR Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K 

INFORMÁCIÁM (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie 

a. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 

0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 

0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 

0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3  

b. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5” 

1,66 eura za 1 ks CD ROM  

c. obálka formát A6 – 0,02 eura 

formát A5 – 0,03 eura 

formát A4 – 0,07 eura   

d. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových sluţieb  

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. 

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním 

informácie sumárne neprekročia 6,64 eura. 

4. Ţiadateľovi, ktorý predloţí notárom overenú kópiu preukazu občana s ťaţkým zdravotným 

postihnutím s vyznačením, ţe ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie 

poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním 

informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura. 

 

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva 

financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie 

informácií 

1. poštovou poukáţkou, 

2. bezhotovostným prevodom na účet v banke, 

3. v hotovosti do pokladne ÚŠZV Lešť. 
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Príloha č.2 k Smerniciam č.:ÚŠZV-1/14-113 

Počet listov: 1 

ÚŠZV MO SR Lešť 

Č.  

 

 

ZÁZNAM O ÚSTNE PODANEJ ŢIADOSTI 

o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) 
 

 

Dátum /hodina podania ústnej ţiadosti: 

 

Forma podania ţiadosti: osobne – telefonicky 

 

Meno a priezvisko ţiadateľa (názov organizácie): 

 

 

Adresa ţiadateľa (sídlo organizácie): 

 

 

Predmet poţadovaných informácií: 

 

 

 

Ţiadosť spísal (meno, priezvisko, funkcia): 

 

Vyjadrenie vecne príslušnej organizačnej zloţky ÚŠZV Lešť: 

 

 

Spôsob vybavenia ţiadosti: 

 

 

Dátum vybavenia ţiadosti: 

 

 

Úhrada materiálových nákladov
*
) 

a) vo výške ................... Sk zaplatená (dátum).........................číslo dokladu ........................ 

b) odpustená. 

 

 

 
*
)  Nehodiace sa prečiarknite. 
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Príloha č.3 k Smerniciam č.:ÚŠZV-1/14-113 

Počet listov: 1 

ÚŠZV MO SR Lešť 

Č.  

 

ROZHODNUTIE 

o odmietnutí poskytnúť informáciu 
 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť ako povinná osoba vecne 

príslušná podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe ţiadosti 

........................ (uviesť údaje týkajúce sa účastníka konania – ţiadateľa, a to meno 

a priezvisko, bydlisko, PSČ fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby) z 

.......................... (uviesť dátum podania ţiadosti) o sprístupnenie informácií týkajúcich sa 

......................... (uviesť informácie, ktorých sa ţiadosť týka)  vydáva podľa § 18 ods. 2 

zákona o slobode informácií  v spojení s § 46 a 47 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) toto 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

Ţiadosti ..................................... (uviesť údaje týkajúce sa ţiadateľa) vo 

veci sprístupnenia informácií o ................................ (uviesť informácie, ktorých sa ţiadosť 

týka) podanej ........................................ (uviesť dátum podania ţiadosti), ktorá bola zapísaná 

do centrálnej evidencie pod číslom .................. sa nevyhovuje a podľa ......................... (uviesť 

príslušné ustanovenie zákona o slobode informácií podľa čl. 8 ods. 3 smerníc) sa uvedenému 

ţiadateľovi odmieta poskytnúť poţadovaná informácia. 

 

Odôvodnenie:  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
(v odôvodnení  povinná osoba v stručnej a jasnej formulácii zhrnie všetky zistené skutočnosti, ktoré 

zdôvodňujú výrok rozhodnutia tak, aby vydané  rozhodnutie bolo 

zrozumiteľné)..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu  moţno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala. 

 

Miesto ......................dátum................................ 

 

                            ........................................................ 

                                                                        podpis, meno, priezvisko a funkcia                

                                                                                            oprávnenej osoby 

                                      odtlačok úradnej pečiatky                                           

                                            so štátnym znakom 

Rozhodnutie dostanú: 

................................. 

................................. 

 


