
SLOBODNÝ PRÍSTUP 

K INFORMÁCIÁM 

 
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota Mgr. Mária 

Jankoveová na základe § 2 ods.1 a § 5 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 

(novela č.546/2010 Z.Z) vydáva vypracovaný postup o aplikácii zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Základnej 

školy s materskou školou 433, 966 41 Veľká Lehota. 

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť 
 

1. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) adresu alebo sídlo žiadateľa, 

c) akých informácií sa týka, 

c) návrh žiadateľa, akým spôsobom sa mu má informácia sprístupniť, 

d) dátum a podpis žiadateľa PRÍLOHA A. 

 

2. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ZŠ s MŠ.  

 

3. ZŠ s MŠ na žiadosť doručenú osobne žiadateľom písomne potvrdí jej 

podanie a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie 

informácie.  
 

 

Spôsob získavania informácie 
  

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno informácie získať:  

a) miesto: ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota 

b) čas: v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 15:00 h. 

c) spôsob: žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie (ďalej len 

„žiadosť“) sa podáva -  písomne,  

-  ústne, 

- telefonicky na čísle 045/6896129 

-  faxom na telefónnom čísle 045/6896129, 

-  elektronickou poštou na emailovej adrese zsvlehota@gmail.com 

-  alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.  



Lehoty na vybavenie informácie 

 
1. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo 

dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia prípadných nedostatkov 

žiadosti (§14 ods. 2 a 3 zákona).  

 

2. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 zákona môže ZŠ s MŠ 

predĺžiť lehotu uvedenú v ods. 1 článku 5 tejto smernice najviac o osem 

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

nevidiacej osobe v prístupnej forme. Predĺženie lehoty ZŠ s MŠ 

žiadateľovi oznámi bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím lehoty 

(ods. 1).  

 

3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, 

ZŠ s MŠ môže ihneď, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti 

namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré 

umožňujú vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie.  

 
 


