
Poskytovanie informácií 

Slovenská lekárska komora poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Subjektom zodpovedným  za 

poskytovanie informácií je Sekretariát SLK. 

 

Žiadosť o poskytovanie informácií sa podáva: 

• ústne 

• telefonicky na číslo: +421 2 49114300 

• osobne u riaditeľa Sekretariátu SLK na adrese: Račianska 42/A, 831 02 Bratislava 

• poštou na adresu: 

Slovenská lekárska komora 

Račianska 42/A 

831 02 Bratislava 

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo 

obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký 

spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom). 

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich 

pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenie nedostatkov žiadosti a do 15 

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

písmom. Zo závažných dôvodov možno lehotu predĺžiť najviac však o osem pracovných dní a 

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

písmom. Závažnými dôvodmi sú: 

• vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej 

osoby vybavujúcej žiadosť, 

• vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií 

požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 

• preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním 

informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej 

lehoty. 

 

Ak SLK nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno 

požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované 

informácie k dispozícii. Ak Sekretariát SLK nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci 

len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. 

 

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia  alebo 

márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva SLK ako povinnej 

osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Rada SLK o odvolaní rozhodne do 15 dní 

od dňa doručenia odvolania.   

 



Právoplatné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie, právoplatné rozhodnutie o 

čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácie alebo právoplatné rozhodnutie o zastavení 

konania možno preskúmať v súdnom konaní podľa Správneho súdneho poriadku. 

 

 


