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Správa o výsledku kontroly plnenia úloh v oblasti sprístupňovania informácií za rok 
2008

Správa o výsledku kontroly plnenia úloh v oblasti sprístupňovania informácií za rok 
2008 obsahuje informáciu o výsledku kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády 
SR č. 321/2003 bod B.2., ktoré určuje spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom 
AUDIT a so zákonom 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 
vrátane kontroly aktualizácie opatrení schválených v bode A. 1. uznesenia vlády SR č. 
1078/2000. 

1. Subjektom zodpovedným za vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona 
o slobode informácií bola v roku 2008 v súlade čl. 2 ods. 1 písm. a) bod 1. metodického
pokynu Ministerstva kultúry SR 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 (ďalej len „metodický pokyn“) 
kancelária vedúcej služobného úradu ako zodpovedný gestor pre sprístupňovanie informácií. 
Súčinnosť pri sprístupňovaní informácií poskytovali na základe čl. 4 metodického pokynu 
organizačné útvary ministerstva (vecní gestori) v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti.

2. Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vykonáva v súlade s čl. 16 metodického 
pokynu zodpovedný gestor; evidencia obsahuje všetky náležitosti podľa § 20 zákona 
o slobode informácií. Evidenčný list žiadosti určený pre potreby ministerstva ako povinnej 
osoby je zverejnený na webovej aj intranetovej stránke ministerstva; slúži zároveň na zápis 
rozhodnutia o sprístupnení informácie do spisu v prípade, ak bola žiadosť vybavená v plnom 
rozsahu.

3. Väčšina žiadostí o sprístupnenie informácií bola v roku 2008 podaná elektronickou 
cestou, žiadosti doručené poštou postúpila podateľňa ministerstva zodpovednému gestorovi,
ktorý ich zaevidoval. V prípade, ak bola žiadosť doručená inému organizačnému útvaru 
ministerstva, tento útvar ju zaslal na evidenciu zodpovednému gestorovi, ak žiadosť priamo 
vybavil, postúpil ju zodpovednému gestorovi na evidenciu.   

4. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií podané v roku 2008 boli vybavené v súlade so 
zákonom o slobode informácií.   

5.  Všetky požadované informácie boli sprístupnené formou požadovanou žiadateľom;
väčšina podľa určenia žiadateľa elektrickou cestou. 

6.  Žiadosti, ktoré nebolo možné zo zákonných dôvodov vybaviť v základnej lehote (8 
pracovných dní), boli vybavené v lehote podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií. 
Žiadateľ bol s touto skutočnosťou oboznámený zákonným spôsobom.

7. V prípade, ak ministerstvo nemalo k dispozícii požadované informácie, žiadosť postúpilo 
príslušnej povinnej osobe v súlade s § 15 zákona o slobode informácií; postúpenie žiadosti 
inej povinnej osobe bolo žiadateľom vždy oznámené. Ak predmetom žiadosti boli informácie, 
ktoré už boli zverejnené, žiadateľovi sa v súlade s § 7 zákona o slobode informácií oznámili 
údaje, prostredníctvom ktorých môže vyhľadať a získať  zverejnené informácie. 
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8.  Ministerstvo k 31. 12. 2008 vydalo 21 rozhodnutí o odmietnutí/čiastočnom odmietnutí 
požadovaných informácií podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, ku ktorým boli 
podané 3 opravné prostriedky, oprávnenosť rozkladu sa  preukázala iba v jednom prípade. 
Ministerstvo v súlade s čl. 12 ods. 3 metodického pokynu posudzovalo jedno odvolanie proti 
rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie vydanému Pamiatkovým úradom SR ako 
povinnou osobou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Oprávnenosť odvolania  sa 
nepreukázala. 

9. Zákonný dôvod odmietnutia/čiastočného odmietnutia žiadostí o sprístupnenie informácií 
spočíval vo väčšine prípadov v skutočnosti, že ministerstvo nemalo požadované informácie 
k dispozícii a ani mu zo zákona nevyplývala povinnosť tieto informácie mať tiet informácie k 
dispozícii, resp. nebolo povinné na základe žiadosti vytvárať nové informácie či zostavy 
informácií. Ďalším dôvodom odmietnutia žiadostí bolo neoprávnené vyžiadanie  právneho
názoru na aplikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, čo nespadá pod pôsobnosť 
zákona o slobode informácií.   

10. Ministerstvo k 31. 12. 2007 ani v jednom prípade neobmedzilo prístup k informáciám z 
dôvodu ochrany utajovaných skutočností, z dôvodu ochrany obchodného tajomstva v jednom 
prípade rovnako ako obmedzenie z dôvodu ochrany osobných údajov.

11. V hodnotenom roku nebola spoplatnená ani jedna žiadosť o sprístupnenie informácií 
podľa platného sadzobníka poplatkov za sprístupnenie informácií.

12. K neukončenému správnemu konaniu nebola v roku 2008 podaná ani jedna žiadosť 
o sprístupnenie informácií.

13. Archiváciu doručených žiadostí o sprístupnenie informácií obsahujúcu všetky písomnosti 
týkajúce sa vybavenia žiadostí vykonáva zodpovedný gestor v súlade s Registratúrnym
poriadkom a registratúrnym plánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK -
1623/2005 - 700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry. 

14. Ministerstvo v súlade s § 5 zákona o slobode informácií zverejňuje informácie 
a umožňuje hromadný prístup k informáciám, ktoré sú vecne dostupné a vzťahujú sa 
k pôsobnosti ministerstva na webovej stránke ministerstva www.culture.gov.sk.  

15. Ministerstvo zverejňovalo informácie uvedené v § 5 zákona o slobode informácií aj na 
verejne prístupnej úradnej tabuli v podateľni ministerstva. Ide o nasledovné informácie: 

- štatút ministerstva, popis organizačnej štruktúry a organizačnej schémy ministerstva, 
-   miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, 
-   miesto podania žiadosti o sprístupnenie informácií, 
-   postup ministerstva pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií,
-  prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých ministerstvo koná alebo rozhoduje 
alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu 
k ministerstvu, 
- sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

16. Ministerstvo na svojej webovej stránke priebežne zverejňovalo materiály koncepčného 
a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych predpisov po ich predložení do 
medzirezortného pripomienkového konania. 



3

17. Na webovej stránke ministerstva sú zverejnené informácie o hospodárení s verejnými 
prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu.

18. V roku 2008 ani voči jednému zamestnancovi ministerstva nebolo vedené priestupkové 
konanie podľa  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu 
vedomého porušenia zákona o slobode informácií podľa § 21a zákona o slobode informácií. 

19. Ministerstvo novelou 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  
upravilo s účinnosťou od 1. januára 2009 slobodný prístup k informáciám pre osoby 
so zmyslovým postihnutím a vytvorilo podmienky na poskytovanie informácií pre tieto osoby 
v súlade so zákonom č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobode informácií. 


