
Sprístupnenie informácií  podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

 

V zmysle 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 je Stredná 

odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (ďalej len „škola“) 

povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre 

ktorý sa informácia požaduje. 

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť: 

Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorej povinnej osobe je určená (škola), meno, priezvisko, názov 

alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa 

žiadosť týka, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá 

predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú 

žiadosť doplnil. 

Žiadosť možno podať: 

- písomne – poštou alebo osobne v podateľni školy (sekretariát) 

v čase od 7.00 h – 13.30 h 

- ústne v podateľni školy (sekretariát) v čase od 7.00 h – 13.30 h 

- telefonicky v pracovných dňoch od 7.00 h – 13.30  h na t. č. 046/5422110 

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@kalina.sk 

- Adresa: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 

Žiadosť je podaná dňom, keď bola doručená (resp. oznámená) na školu ako povinnej osobe 

príslušnej vo veci konať. 

 

Lehota na vybavenie žiadosti: 

Škola sprístupňuje informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní 

alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže 

byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 
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Obmedzenia prístupu k informáciám: 

Informácie, ktoré sú v zmysle zákona o slobode informácií považované za utajované 

skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, 

ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti, sa nesprístupňujú. Ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám sú špecifikované v § 11 zákona o slobode informácií. 

 

Vybavenie žiadosti: 

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom 

podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie 

zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný 

prostriedok. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie 

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 

povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci 

len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie 

nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená. 

 

Opravné prostriedky: 

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia 

lehoty na rozhodnutie o žiadosti. 

 

Odvolanie sa podáva Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 

Prievidza ako  povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby, 

ktorá rozhodla alebo mala rozhodnúť (škola), ktorým  je Trenčiansky samosprávny kraj 

Trenčín. 

 

Prílohy: 

Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií 

Sadzobník poplatkov 


