
                

 

 
Povinné zverejňovanie informácií 

 
 

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných 
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať  

 
§ 5 ods. 1 písm. d) 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 
 
  

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Štátnej pokladnici 
  

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Štátnej pokladnici a ich poskytovanie 
zamestnancami Štátnej pokladnice sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
a Organizačnou smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Štátnej 
pokladnie v platnom znení.  
 
Spôsoby podania Žiadosti o sprístupnenie informácií 
 
poštou na adresu:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, P. O. Box 13, 810 05 Bratislava 15 
telefonicky: 02/57 262 706 a 02/57 262 702 
faxom: 02/57 262 303 
na e-mailovú adresu:  info@pokladnica.sk 
osobne: špecialista pre styk s verejnosťou 

 
Spôsob sprístupnenia informácií 
 
 Informácie sa sprístupňujú žiadateľom ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti 
vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií 
predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. 
 
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 
  

Spôsob úhrady nákladov je upravený v Organizačnej smernici o zabezpečení slobodného 
prístupu k informáciám v podmienkach Štátnej pokladnice v platnom znení a Sadzobníku úhrad za 
sprístupnenie informácií v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.. 

 
Spôsob podania opravného prostriedku 
 

Proti rozhodnutiu Štátnej pokladnice o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v 
zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia 
alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z..  

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20210101#paragraf-17


                

 

Odvolanie možno podať písomne na 
adresu:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

 
O odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie rozhoduje Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky.  


