III.  Informácia o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesenia vlády č. 321/2003 bod B. 2., ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám vrátane kontroly aktualizácie opatrení schválených v bode A.1. uznesenia vlády SR č. 1078/2000


1.	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sprístupňuje  informácie podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií a umožňuje hromadný prístup k týmto informáciám prostredníctvom ich zverejnenia na svojej webovej stránke  www.culture.gov.sk. a ich vyvesením na úradnej tabuli umiestnenej v podateľni ministerstva. 

2.	Ministerstvo na svojej webovej stránke zverejňuje materiály koncepčného a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem po ich predložení na medzirezortné pripomienkové konanie v časti Legislatíva – Dokumenty – Pripomienkové konanie.  

3.	Informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu sú zverejnené na webovej stránke v časti Ministerstvo – Financie - Verejné obstarávanie - Nájomné zmluvy - Súpis majetku - Kontrakty.     

4.	Organizačným útvarom ministerstva povereným sprístupňovaním včasných a úplných informácií, vedením centrálnej evidencie a archivovaním žiadostí je podľa metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2908/2007-211/12259 z 9. augusta  2007, ktorým sa  vydávajú pravidlá pre jednotný postup  pri sprístupňovaní informácií podľa 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 v znení dodatku č. 1 č. MK-4405/2008 -10/17863 zo 4.12.2008, kancelária vedúcej služobného úradu ako zodpovedný gestor. Zodpovedný gestor sprístupňuje informácie v súčinnosti s vecným gestorom, ktorý je vecne príslušným organizačným útvarom z hľadiska obsahu požadovaných informácií.

5.	Archivovanie dokumentov sa vykonáva v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry. 

6.	Evidenciu žiadostí o informácie vedie zodpovedný gestor podľa § 20 zákona o slobode informácií a obsahuje nasledovné údaje:
-	evidenčné číslo žiadosti, 
-	dátum podania žiadosti,
-	meno a priezvisko/názov žiadateľa,
-	adresa/sídlo žiadateľa, 
-	vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
-	výsledok vybavenia žiadosti,
-	podanie opravného prostriedku. 

7.	Spis týkajúci sa žiadosti o sprístupnenie informácie vedie zodpovedný gestor.  Obsahuje všetky písomnosti o vybavovaní žiadosti vrátane informácie o spôsobe jej vybavenia. Písomnosti v spise sú označené evidenčným číslom. 

8.	Žiadosti podané priamo zodpovednému gestorovi boli riadne zaevidované pridelením evidenčného čísla. 

9.	Ak bola žiadosť podaná inému organizačnému útvaru ministerstva ako zodpovedný gestor, príslušný útvar zabezpečil jej zaevidovanie u zodpovedného gestora. Ak bola žiadosť zaevidovaná v podateľni ministerstva, podateľňa postúpila evidenčné číslo žiadosti zodpovednému gestorovi. 

10.	Ak v žiadosti neboli uvedené všetky zákonné náležitosti a z uvedeného dôvodu žiadosť nebolo možné vybaviť, zodpovedný gestor vyzval žiadateľa na doplnenie chýbajúcej náležitosti podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií. V roku 2009 bola jedna žiadosť  odložená z dôvodu nedoplnenia náležitostí. 

11.	Všetky žiadosti zaevidované v roku 2009 boli vybavené bez zaplatenia úhrady. 

12.	Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 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 zverejnený na webovej stránke ministerstva v časti Prístup k informáciám a vyvesený na  úradnej tabuli v podateľni ministerstva. 

13.	Žiadosť o informácie možno na ministerstve podať poštou, osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou. Ministerstvo vytvorilo podmienky na sprístupňovanie informácií spôsobmi podľa § 16  ods. 1 zákona o slobode informácií tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce z prístupu k informáciám upraveného zákonom o slobode informácií. 

14.	Požadované informácie boli vo väčšine prípadov sprístupnené formou určenou žiadateľom, prípadne bola so žiadateľom dohodnutá iná vhodná forma sprístupnenia informácie. Žiadosti, ktoré nebolo možno vybaviť v zákonom stanovenej 8 - dňovej lehote, boli vybavené v predĺženej lehote podľa § 17 ods.2 predmetného zákona. Žiadatelia boli s predĺžením lehoty oboznámení podľa § 17 ods. 3 zákona o slobode informácií. 

15.	V prípade, ak ministerstvo nemalo k dispozícii požadované informácie a malo vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, žiadosť postúpilo vecne príslušnej povinnej osobe; spomedzi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva Pamiatkovému úradu SR. Ministerstvo kultúry k 31. 12. 2009 vydalo 15 rozhodnutí o odmietnutí/čiastočnom odmietnutí požadovaných informácií. 

16.	Ministerstvo k 31. 12. 2009 neobmedzilo prístup k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností podľa § 8 zákona o slobode informácií a z dôvodu ochrany obchodného tajomstva podľa § 10 zákona o slobode informácií, v dvoch prípadoch  obmedzilo prístup k informáciám z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 9 zákona o slobode informácií. 

17.	Registre a zoznamy vedené ministerstvom podľa § 6 ods.3 zákona o slobode informácií sú zverejnené na webovej stránke ministerstva v časti Dokumenty.   



