Príloha č. 2 k smernici č. 3/2015
o postupe pri sprístupňovaní informácií verejnosti

Postup
podania žiadosti a postup Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
pri vybavovaní žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (ďalej len
„TASR“) a ich poskytovanie zamestnancami TASR sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a internou smernicou č. 3/2015 o postupe pri
sprístupňovaní informácií verejnosti (ďalej len "smernica").
2. Text smernice je prístupný prostredníctvom siete internet na webovom sídle www.tasr.sk alebo
v tlačenej podobe v sídle TASR.
3. Žiadosť musí byť dostatočne určitá tak, aby z nej bolo zrejmé kto ju podáva (meno a priezvisko,
názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo), ktorých informácií sa týka
a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti,
kancelária generálneho riaditeľa vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie však kratšej
ako sedem kalendárnych dní, doplnil. Ak tak žiadateľ neurobí, TASR žiadosť odloží.
4. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom o slobode informácií a pravidlami uvedenými
v smernici.
5. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
kancelária generálneho riaditeľa
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
6. Žiadosť sa podáva:
 písomne prostredníctvom pošty alebo osobným podaním na recepcii TASR na adrese
uvedenej v bode 5
 ústne osobne v pracovných dňoch od 9.00 h do 11.00 h u riaditeľa pre stratégiu na adrese
uvedenej v bode 5
 prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h na tel. č.: 02/59210 404
 prostredníctvom faxu na č. 02/5296 3405
 prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: sekrgr@tasr.sk
7. Spôsoby akými možno získavať informácie: odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou alebo
odkazom na už zverejnenú informáciu; žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou,
možno informáciu sprístupniť prístupnou formou sprístupnenia informácie za podmienok
stanovených zákonom o slobode informácií.
8. Postup pri vybavovaní žiadosti
TASR je povinná vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa
podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich pracovných dní,
ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (informácia napísaná
slepeckým (Braillovým) písmom), ak zákon o slobode informácií neustanovuje inak. Ak informáciu
nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, dohodne so žiadateľom iný spôsob
sprístupnenia.

TASR môže lehotu na vybavenie žiadosti predĺžiť najviac o osem pracovných dní, ak si vybavenie
žiadosti vyžaduje vyhľadanie alebo zber informácií na inom mieste, ako je sídlo TASR, nastanú
technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie alebo je
potrebné vyhľadať alebo zozbierať väčší počet oddelených alebo odlišných informácií. Ak sa
sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (informácia napísaná slepeckým
(Braillovým) písmom) môže TASR lehotu na vybavenie žiadosti predĺžiť najviac o 15 pracovných
dní. Žiadateľ musí byť o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti bezodkladne upovedomený, a to
ešte pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení o predĺžení lehoty sa uvedie dôvod
tohto predĺženia.
9. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad nákladov spojených
so sprístupnením informácie.
10. Proti rozhodnutiu TASR o odmietnutí poskytnutia informácie možno podať odvolanie v lehote 15
dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Odvolanie sa podáva TASR na adrese uvedenej v bode 5. Právoplatné rozhodnutie o odvolaní
proti rozhodnutiu TASR o odmietnutí poskytnutia informácie je preskúmateľné súdom.

Bratislava 14. augusta 2015

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ TASR

