
Evidencia žiadostí 
o sprístupnenie informácií podľa § 20 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

ROK: 2016 

Por. 
číslo: 

Číslo spisu: Dátum 
podania: 

Meno 
a adresa 
žiadateľa: 

Vyžiadaná informácia 
a navrhovaný spôsob jej 
poskytnutia: 

Forma 
prijatia: 

Výsledok  a spôsob 
vybavenia  
žiadosti: 

Dátum 
vybavenia 
žiadosti 

Dátum 
podania 
opravné
ho 
prostried
ku 

Opravný 
prostriedok 
– výsledok
vybavenia

1-2 10-65/2016 8.1.2016 
o 17.13 h, 
spresnenie
12.1.2016
o 13.18.´h.
(spresnenie
sa týkalo
začiatku
sledovaného
obdobia)

Rastislav 
Machel, 
riaditeľ 
Odboru 
informatiky 
MK SR, Nám. 
SNP. 33, 
813 31 
Bratislava 

Zoznam projektov v oblasti IT, 
od apríla 2012 až po rok 2016.   
Finančná náročnosť týchto 
projektov (jednotlivo za každý 
realizovaný projekt). V prípade 
spolufinancovania z iných 
zdrojov ako z prostriedkov ŠR 
z prostriedkov uviesť výšku 
štátneho rozpočtu a výšku 
príspevku z iných zdrojov. 
Pri každom projekte uviesť 
názov, dátum začatia a 
ukončenia, realizátora, resp. 
dodávateľa projektu a stručný 
opis v čom daný projekt 
pomôže a komu pomôže 
Výstupnú zostavu popisujúcu 
jednotlivo realizované výdavky 
na nákup, opravu, údržbu IT 
hardvéru, nákup, servis, úpravu, 

e-mailová
pošta

Všetky požadované 
informácie zaslané 
formou prílohy 
elektronickej pošty 
v požadovanom 
formáte a v tabuľkách 
spolu so sprievodným 
listom.  

13.1.2016 ------------ ----------------- 



 

 
 

upgrade a zabezpečovanie 
licencií softvéru v období 
počínajúc aprílom 2012 
(včítane) po súčasnosť, t .j. 
výstupnú zostavu výdavkov 
zodpovedajúcich zadaným 
kódom ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie: Pri 
finančnje náročnosti  dodávky 
tovaru alebo služieb vyššej ako 
50000,00 |€ je potrebné uviesť 
kto, čo za koľko , komu dodal 
a uviesť aj dôvod obstarávania, 
resp. nákupu daného tovaru 
alebo služby.  
Informácie požadované 
v bodoch 1-3 predložiť vo forme 
elektronickej tabuľky (napríklad 
vo formáte OASIS 
OpenDocument Format (ODF 
verzia 1.2), resp. ISO/IEC 26300-
1:2015, ISO/IEC 26300-2:2015, 
ISO/IEC 26300-3:2015. 
Informácie požadované v bode 
4 Vás predložiť vo forme 
výstupnej zostavy vo formáte 
PDF ako aj vo forme 
elektronickej tabuľky (vo 
formáte uvedenom vyššie) 
formou prílohy správy 
elektronickej pošty. 
 
 

 3 39- 4. 2. 2016- Dagmar Plán verejného obstarávania  e-mailová Zaslaná informácia 11.2.2016 ------------ ----------------- 



 

 
 

130/2016 11.01 h. Václavíková 
SITAPA, 
Dunajská 25 
811 08 
Bratislava 

DÚ na rok 2016 – 
v elektronickej podobe na 
zadaný e-mailový kontakt. 

pošta o Pláne verejného 
obstarávania DÚ na rok 
2016 v tabuľke 
s výkladom 
v sprievodnom liste e-
mailovou poštou vo 
formáte word i pdf 
s požiadavkou 
o potvrdenie 
obdržania. 
 

4 79-
232/2016 

4. 4. 2016 
o 16.12 h. 

Bc. Michal 
Scherhaufer, 
kontakt: 
bc.michael.i.s.
g.i.t.@mail. 
muni.cz 

Na základe akej zmluvy s Vami 
(ako jediným zákonným 
univerzálnym dedičom 
a jediným správcom autorských 
práv po otcovi p. Petrovi 
Scherhauferovi) Divadelný ústav 
vydáva, ponúka a obchoduje s 
produktom a dielom p. Petra 
Scherhaufera – Čítanka z dejín 
divadelnej réžie“ – 4. diel – 
elektronickou poštou na zadaný 
kontakt. 
 

e-mailová 
pošta 

Zaslaná informácia 
o type zmluvy 
(Vydavateľská zmluva)  
a dátume uzavretia 
zmluvy s dvoma 
dedičmi diela p. Petra 
Scherhaufera, ktorí 
poskytli práva DÚ na 
vydanie uvedenej 
publikácie P. 
Scherhaufera – Čítanka 
z dejín divadelnej réžie 
– 4.diel. Informácia 
zaslaná e-mailovou 
poštou s požiadavkou 
o potvrdenie 
obdržania. 

13.4.2016 ------------ ----------------- 

5. 181-
626/216 

26.11.216 
20.01 h. 
(sobota) 

Mgr. Marián 
Sabala 
Za múrom 
398/1 
935 05 
Pukanec 

Rozpočet na rok 2015 a 
záverečný účet za rok 2015. 
Žiadateľ požadoval zaslanie v 
elektronickej verzii na CD nosiči 
na uvedenú adresu. 

e-mailová 
pošta 

Po telefonickom 
dohovore so 
žiadateľom informácia 
sprístupnená 
prostredníctvom  
zadania webovej 

29.11.201
6 

---------- -------------- 



 

 
 

stránky DÚ 
www.theatre.sk, kde 
sú sprístupnené 
materiály Kontrakt č. 
MK-961/2014-
340/19603 uzatvorený 
medzi MK SR a DÚ na 
rok 2015 a Správa o 
činnosti a hospodárení  
DÚ za rok 2015, ktoré 
zodpovedajú 
požadovaným 
informáciám. 

 

http://www.theatre.sk/
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