
 1 

 
1 
 

Počet vybavených žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2009 z toho: 
 

telefonicky:       750 
e-mailom:         551 
osobne:               44 
písomne:             53 
faxom:                  6 
iným spôsobom:   0 

Sumár: 1.404 
 

 
2 
 

Počet žiadostí vybavených a to kladne v lehote: 
 

do 8 pracovných dní:  1.404 
do 16 pracovných dní:  0       
po zákonnej lehote:            0 

Sumár: 1.404 
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Počet zamietavých rozhodnutí: 
 

zamietnutých v súlade s § 18 ods. 2 zákona: 19 
zamietnutých podľa § 18 ods. 3 zákona (fikcia zamietavého rozhodnutia): 0 

Sumár: 19 
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Počet podaných opravných prostriedkov: 3 
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Počet opravných prostriedkov vybavených v rámci autoremedúry: 0 

 

 
6 
 

Počet druhostupňových rozhodnutí s rozdelením na rozhodnutia, ktorými sa odvolaniu 
 

vyhovelo: 0 
nevyhovelo: 2 

Sumár: 2 
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Počet návrhov na preskúmanie rozhodnutia súdom s upresnením, v ktorých prípadoch súd 
žalobe 
 

vyhovel: 0 
nevyhovel: 0 

Sumár: 0 
 

 
8 
 

Výška sumy 
 

vybratej z titulu úhrady podľa § 21 ods. 1:   0.- Sk 
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Prehľad 20-tich najčastejšie žiadaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z o 
slobodnom prístupe k informáciám za rok 2008 

 
1. Posúdenie kvalifikácie pedagogického zamestnancaa odborného zamestnanca – podľa 

vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustabnovujú kvalifikačné předpoklady a osobitné 
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategorie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov  

2. Určenie tarifného stupňa pedagogického zamestnanca – podľa zákona č.553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

3. Možnosti akreditácie vzdelávacích kurzov – Informácie poskytne Odbor ďalšieho vzdelávania 
MŠ SR tel: 02/6820 5304. 

4. Informácie o vládnych stipendiách středoškolského studia v zahraničí  – poskytuje Sekcia 
medzinárodnej spolupráce MŠ SR, 

       tel: 02/5010 9617. 
5. Možnosti štúdia v zahraničí – Informácie poskytne SAIA, n.o., Nám.slobody 23, 812 20 

Bratislava, č.tel: 02/5441 1426, 02/5441 1464. 
6. Potvrdenie – overovanie slovenských vysvedčení do zahraničia – Vybavuje Stredisko na 

uznávanie dokladov o vzdelaní  tel: 02/5923 8121. 
7. Potvrdenie – overovanie slovenských diplomov do zahraničia – Vybavuje Stredisko na 

uznávanie dokladov o vzdelaní. 
8. Overovanie zahraničných diplomov a vysvedčení – Vybavuje Stredisko na uznávanie dokladov 

o vzdelaní    
9. Termíny školských prázdnin – Nachádzajú sa na internetovej stránke MŠ SR   
10. Možnosti získania štipendia v Českej republike – Informácie poskytne SAIA, n.o., 

Nám.slobody 23, 812 20 Bratislava, č. tel: 02/5441 1426, 02/5441 1464. 
11. Sieť stredných škôl, základných škôl, odborných učilíšť - Poskytuje Ústav informácií a 

prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, č. tel: 02/6542 5166. 
12. Možnosti získania stipendia od SR počas studia v zahraničí – Sociálne stipendia vlády SR pre 

Žižkov stredných škôl - vybavuje Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠSR  
13. Vyhlášky, Smernice, Metodické pokyny, Metodické usmernenia, Výnosy – Vybavuje 

Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou v spolupráci s príslušnými odbormi podľa obsahu 
dokumentu. 

14. Informácie o existujúcich vysokých školách na území SR – poskytuje Ústav informácií a 
prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, č.tel: 02/6542 5166 

15. Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike – 
poskytuje  Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava,     

      č. tel: 02/6542 5166. 
16. Zoznamy akreditovaných vzdelávacích kurzov – Nachádzajú sa na internetovej stránke MŠ 

SR: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642 
17. Výška poskytnutých dotácií MŠ SR pre športové organizácie – Poskytuje Sekcia štátnej 

starostlivosti o šport MŠ SR – Odbor financovania športu, tel: 02/5923 8206. 
18. Podmienky a možnosti pre získanie finančných dotácií z ESF – Informácie sú zverejnené na 

stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2016  . 
19. Informácie o aktuálnom spôsobe spoplatnenia externej formy vysokoškolského štúdia – 

Individuálne poskytuje fakulta príslušnej vysokej školy. 
20. Informácie týkajúce sa prerozdeľovania finančných prostriedkov pre regionálne školstvo – 

Poskytuje Sekcia regionálneho školstva MŠ SR – Odbor koncepcií financovania regionálneho 
školstva tel: 02/5937 4366. 
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