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V Trnave, dňa 18.5.2022 

 

Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií  

 

Dňa 20. apríla 2022] sme v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o sprístupnenie informácií súvisiaciach 

predovšetkým s dátami o podpore dojčenia, ktorými Ministerstva zdravotníctva podľa 

vlastných vyjadrení disponuje. 

 

V zákonnej lehote 8 pracovných dní – t. j. do 2. mája 2022 – Ministerstvo zdravotníctva SR 

požadované informácie nesprístupnilo. Dňa 4. mája 2022 bol na email 

zenskekruhy.oz@gmail.com doručený email, ktorého prílohou je PDF dokument: list datovaný 

2. mája 2022, číslo: S16714-2022-KO-2, v ktorom sa uvádza, že nami požadované informácie 

nespadajú pod právny režim zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

Vzhľadom na to, že list Ministerstva zdravotníctva SR, datovaný 2. mája 2022, číslo: S16714-

2022-KO-2, neobsahuje základné náležitosti rozhodnutia stanovené v § 47 zákona o správnom 

konaní: výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní a absentuje aj podpis vedúceho príslušného 

oddelenia, bol doručený len ako príloha emailu a nie je z jeho obsahu zrejmé, že ide 

rozhodnutie. V zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám uvedený list 

možno považovať za akt, ktorý je nulitný a teda za fiktívne rozhodnutie. 

 

Proti tomuto fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií podávame odvolanie. 

Ministerstvo zdravotníctva SR nevydaním písomného rozhodnutia porušilo ustanovenie § 18 

ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá 

povinnej osobe v prípade, ak nevyhovie žiadosti, povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote 

písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky 

náležitosti rozhodnutia – t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. 

 

Navyše, neexistuje žiaden zákonný dôvod na nesprístupnenie požadovanej informácie. 

Žiadame odvolací orgán, aby tzv. fiktívne rozhodnutie zrušil a požadované informácie 

sprístupnil alebo vec vrátil Ministerstvu zdravotníctva SR na ďalšie konanie. 

 

 

S pozdravom 

                            

 

 

Zuzana Krišková   

Predsedníčka        
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