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prístupe k informáciám 

 

v znení Dodatku č. 1 
 

z 25. mája 2022 

 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „Akadémia 

ozbrojených síl“) je v zmysle § 2 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 osobou povinnou sprístupňovať a zverejňovať informácie. 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1. Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „smernice“) sa vydávajú na realizáciu 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 „zákon“) v 

Akadémii ozbrojených síl.  

2. Za spôsob umožňujúci hromadný prístup k informáciám, uvedený v § 5 ods. 1 zákona sa 

považuje zverejnenie týchto informácií na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl 

http://www.aos.sk (ďalej len „webové sídlo“).  

3. Informačná povinnosť sa nevzťahuje na informácie ak požadovaná informácia tvorí 

utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona, ďalej na informácie, ktoré sa dotýkajú 

ochrany osobnosti a osobných údajov fyzických osôb.  

4. Informačná povinnosť sa nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových 

informácií.  

5. Sprístupňovanie informácií je možné formou zverejnenia alebo sprístupnenia na základe 

žiadosti.  

6. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 1 zákona realizuje Akadémia ozbrojených 

síl na svojom webovom sídle.  

7. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, tovarov, služieb a prác ako aj údaje o faktúre 

za tovary, služby a práce upravuje Obchodný zákonník, Zákon o verejnom obstarávaní a 

ďalšie predpisy (všetky uvedené informácie sú zverejnené na http://www.crz.sk a 

http://www.mosr.sk/zmluvy/index.php).  

 

 

 



Čl. 2 

Oprávnenie sprístupniť informácie 

1. Informácie v zmysle zákona je oprávnený sprístupniť výlučne rektor Akadémie 

ozbrojených síl (ďalej len „rektor“) ako jej štatutárny zástupca, ktorý Akadémiu 

ozbrojených síl riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok alebo ním poverené osoby. 

2. Sprístupňovanie informácií z vojenských archívov upravuje osobitný predpis.1). 

 

Čl. 3 

Spôsoby sprístupňovania informácií 

1. Informácie sa sprístupňujú spôsobom určeným žiadateľom, pričom sa prihliada na 

charakter informácie a spôsob podania žiadosti.  

2. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať písomne, ústne, elektronickou poštou 

alebo iným technickým prostriedkom, a to na adresu uvedenú na webovom sídle. Žiadosť 

podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú žiadosť. 

3. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť na adresu uvedenú na webovom sídle alebo na 

Akadémiu ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

4. Žiadosť sa eviduje centrálne u poverenej osoby a musí obsahovať:  

a) označenie subjektu, ktorému je žiadosť určená,  

b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo 

sídlo,  

c) predmet požadovaných informácií,  

d) požadovaný spôsob poskytnutia informácií.  

5. Pre podanie žiadosti je možné využiť formulár na podanie žiadosti, ktorý je zverejnený na 

webovom sídle.  

6. Ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktorá už bola zverejnená, Akadémia 

ozbrojených síl môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, 

namiesto sprístupnenia informácie žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie 

a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnenej informácie, 

Akadémia ozbrojených síl mu ju sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie 

plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.  

7. Ak nie je z listu zrejmé, či ide o sprístupnenie informácie v zmysle zákona alebo o 

korešpondenciu iného charakteru doručenú na Akadémiu ozbrojených síl, s konečnou 

platnosťou charakter listu (žiadosti) posúdi riaditeľ rektorátu.  

8. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa bodu 4. tohto článku, Akadémia ozbrojených 

síl vyzve žiadateľa, aby v lehote 8 dní doplnil chýbajúce údaje. Ak žiadateľ nedoplní v 

stanovenej lehote chýbajúce údaje, informácia mu nebude sprístupnená a Akadémia 

ozbrojených síl žiadosť odloží.  

9. Ak Akadémia ozbrojených síl nedisponuje požadovanou informáciou, žiadosť odmietne 

rozhodnutím.  

                                                 
1) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 



Čl. 4 

Lehoty na vybavovanie žiadostí 

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 

15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe slepeckým (Braillovým) 

písmom. 

2. Predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti môže rektor (§ 17 ods. 2 zákona) najviac však 8 

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

(Braillovým) písmom. Predĺženie lehoty vybavenia žiadosti o informáciu oznámi poverená 

osoba žiadateľovi.  

 

Čl.5 

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia 

Žiadosť o sprístupnenie informácie je vybavená:  

a) poskytnutím informácie v zákonom stanovenej lehote a spôsobom ustanoveným 

zákonom,  

b) postúpením žiadosti o sprístupnenie informácie inej povinnej osobe (§ 2 zákona),  

c) vydaním rozhodnutia o odmietnutí poskytnutia informácie,  

d) odložením žiadosti, ak žiadateľ ani po výzve nedoplní chýbajúce náležitosti žiadosti,  

e) ak je informácia už sprístupnená (uvedie sa, kde ju hľadať).  

 

Čl. 6 

Evidencia žiadostí 

1. Evidenciu žiadostí, ako aj evidenciu opravných prostriedkov vedie poverená osoba.  

2. Evidencia musí obsahovať:  

a) dátum podania žiadosti,  

b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,  

c) výsledok vybavenia žiadosti,  

d) podanie opravného prostriedku.  

 
Čl. 7 

Opravné prostriedky 

1. Proti rozhodnutiu Akadémie ozbrojených síl o odmietnutí poskytnúť požadovanú 

informáciu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie 

sa podáva na Akadémiu ozbrojených síl.  

2. O odvolaní proti rozhodnutiu Akadémie ozbrojených síl rozhoduje Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky2) do 15 dní od doručenia odvolania Akadémiou ozbrojených síl. Ak 

odvolací orgán (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v tejto lehote nerozhodne, 

                                                 
2)  § 43 ods. 6 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 



predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie 

potvrdil.  

3. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom 

konaní na základe návrhu (žaloby) podaného na príslušný súd.  

 

Čl. 8 

Úhrada nákladov spojených so sprístupňovaním informácií 

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou materiálových nákladov, spojených so 

sprístupnením informácií. Úhrada nákladov na sprístupnenie informácií je ustanovená v 

sadzobníku úhrad (príloha 1).  

2. Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne 

záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám podľa osobitného 

predpisu (§ 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov).  

 

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia 

1. Kto vedome vydá alebo zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť 

určenú zákonom, kto vydaním príkazu či rozhodnutia zapríčiní porušenie práva na 

sprístupnenie informácií, dopustí sa priestupku.  

2. Dňom účinnosti týchto smerníc stráca platnosť Smernica VA v Liptovskom Mikuláši na 

realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov č. 158/2-23 z 1. februára 2001.  

 

Čl. 10 

Účinnosť 

1. Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na 

realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nadobúdajú 

účinnosť dňom 31. júla 2014. 
2. Dodatok č. 1 k Smerniciam rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám    

č. Q-436 z 29. júla 2014 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 25. mája 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1  

 

SADZOBNÍK 

Akadémie ozbrojených síl 
úhrad nákladov za sprístupnenie informácie 

podľa § 5 ods. 1 písm. f ) zákona č. 211/2000 Z. z. 

 
1. Úhrady za náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:  

a) Vyhotovenie kópie  

1 strana, formát A 4 à 0,10 €  

1 strana, formát A 4, obojstranná tlač à 0,15 €  

1 strana, formát A 3 à 0,15 €  

1 strana, formát A 3, obojstranná tlač à 0,30 €  

 

b) Obálky  

obálka, formát A 6 à 0,10 €  

obálka, formát A 5 à 0,20 €  

obálka, formát A 4 à 0,30 €  

obálka s dnom à 0,50 €  

 

c) Poskytnutie informácie na technických nosičoch dát CD, DVD – 1 ks à 1,00 €  

 

Materiálne náklady spojené s odoslaním informácie sa určujú podľa aktuálneho cenníka 

Slovenskej pošty, a.s.  

2. Informácie zasielané a poskytované e-mailom, faxom, telefónom sa nespoplatňujú.  

3. Podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za 

sprístupnenie informácie sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov Sadzobníka.  

 

Žiadateľ ich môže uhradiť na účet č. SK80 8180 0000 0070 0016 6213 alebo priamou 

úhradou v hotovosti v pokladni Akadémie ozbrojených síl. 

 


