
 

 

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) 
2021 

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 DÚ-
272/2021
-110 

24.11.2021 
o 10:18 
hod. 

Peter Lukáč 
Rustavelliho 4B 
831 06 Bratislava 

1.výška základnej hrubej 
mzdy (bez odmien) riaditeľa/ 
generálneho riaditeľa organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  MK 
SR v EUR (za Divadelný ústav) za 
jednotlivé mesiace január,  
február, marec, apríl, máj, jún, 
júl, august a september a október 
2021 a tiež 
 
2.  fyzický stav zamestnancov v 
TPP za Divadelný ústav ako 
organizáciu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR k 31.10.2021 
vrátane. 
 
Žiadateľ si želal zaslať informáciu 
prostredníctvom e-mailovej pošty 
na zadanú e-mailovú adresu 

e-mailová 
pošta– 
postúpená 
žiadosť 

Sprístupnenie informácií 
ohľadom základnej hrubej 
mzdy (bez odmien) riaditeľky 
Divadelného ústavu v EUR 
v uvedenom období a fyzický stav 
zamestnancov organizácie 
k 31.10.2021 formou oficiálneho 
listu na hlavičkovom papieri 
inštitúcie prostredníctvom e-
mailovej pošty.  

2.12.2021 ------------ ----------------- 

2. DÚ-
274/2021
-110 

6.12.2021 
o 13:05 
hod. 

Ing. Lukáš Šoltés, 
PhD.  
prodekan FIIT STU 
Ilkovičova 2 
842 16 Bratislava 

1.Rozdelenie vyššie uvedeného 
počtu zamestnancov  organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK 
SR (za Divadelný ústav) podľa 
stupňa vzdelania v členení: 

e-mailová 
pošta – 
postúpená 
žiadosť 

Sprístupnenie informácií 
ohľadom rozdelenia počtu 
zamestnancov Divadelného 
ústavu v členení podľa zadaného 
stupńa dosiahnutého vzdelania, 

14.12.2021 ------------ ----------------- 



 

 
 

-  úplné stredoškolské vzdelanie 
- vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa  
- vysokoškolské vzdelanie  
druhého stupňa 
- vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa v rezorte MK SR 
 
2. Sumárne pri zamestnancoch 
vysokoškolského vzdelania 
prvého stupňa, vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa 
a vysokoškolského vzdelania 
tretieho stupňa žiadateľ požaduje 
uviesť štatistiku v štruktúre 
absolvovanej vysokej školy podľa 
zoznamu zverejneného na portáli 
VŠ 
(https://www.portalvs.sk/sk/info
rmacie-o-vysokých-skolach) 
a absolvovaného odboru podľa 
zoznamu zverejneného na portáli 
VŠ 
(http://www.portalvs.sk/sk/studij

ne-odbory?from=menu1) – 
týkajúce sa rezortu MK SR 
 
Žiadateľ si želal zaslať informáciu 
prostredníctvom e-mailovej pošty 
na zadanú e-mailovú adresu 
 

zároveń u zamestnancov                         
s dosiahnutým yvsokoškolským 
vzdelaním 1. – 3. stupńa uvedená 
štatistika absolvovanej vysokej 
školy a absolvovaného študijného 
odboru   v členení podľa zoznamu 
zadaného webového portálu VŠ. 
formou oficiálneho listu na 
hlavičkovom papieri inštitúcie 
prostredníctvom e-mailovej 
pošty. 

3. DÚ-
299/2021
-110 

20.12.2021 
o 9:21 hod. 

Ing. Roman Junas 
J. Vargu 27 
984 01 Lučenec 

1. Mesačný funkčný plat v 
hrubom v eurách, a to k dátumu 
10.12.2021: u riaditeľov všetkých 
organizácií v pôsobnosti MK SR  
 
2. Odmeny vyplatené v eurách 
nad rámec funkčného platu k 

e-mailová 
pošta – 
postúpená 
žiadosť 

Sprístupnenie informácií 
ohľadom mesačného funkčného 
platu riaditeľky Divadelného 
ústavu v EUR k 10.12.2021 
a odmien riaditeľky Divadelného 
ústavu vyplatené v EUR nad 
rámec funkčného platu k 10.10., 

22.12.2021 ------------ ----------------- 

https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokých-skolach
https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokých-skolach
http://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1)
http://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1)


 

 
 

dátumu 10.10.2021, samostatne 
k dátumu 10.11.2021 a 
samostatne k dátumu 10.12.2021 
u riaditeľov všetkých organizácií v 
pôsobnosti MK SR  
 
 
Žiadateľ si želal zaslať informáciu 
prostredníctvom e-mailovej pošty 
na zadanú e-mailovú adresu 
 

 

10.11. a10.12.2021 - formou 
oficiálneho listu na hlavičkovom 
papieri inštitúcie 
prostredníctvom e-mailovej 
pošty. 

 


