Príloha č. 2

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

Vzorové tlačivo

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácie o Trnavskej univerzite v Trnave č.

Meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno žiadateľa:

Adresa pobytu/sídlo žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie:*
- ústne
- nahliadnutím do spisu
- odkopírovaním na technický nosič dát
- sprístupnením kópií predlôh
- telefonicky (uviesť tel.č.)
- faxom (uviesť fax.č.)
- poštou
- elektronickou poštou (uviesť adresu)
* hodiace sa označiť

podpis žiadateľa

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

Príloha č. 3
Vzorové tlačivo

Vec: Potvrdenie o prijatí žiadosti o sprístupnenie informácie o Trnavskej univerzite v Trnave

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
potvrdzujem, že dňa ................. Trnavská univerzita v Trnave prijala (napr. ústnu, písomnú)
žiadosť o sprístupnenie informácie o Trnavskej univerzite v Trnave

............................................................. (stručný obsah žiadosti) ................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Žiadateľom je ....(fyzická/právnická) .......... osoba ..............(meno) ..............................,
bytom .............................................(adresa, telefón, e-mail) .......................................................
a žiada

o sprístupnenie

informácie

formou

............................(písomne,

elektronickou poštou) ..............................

Predpokladaná výška nákladov za sprístupnenie informácie je ........... Eur.

kvestor
Trnavskej univerzity v Trnave

telefonicky,

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

Príloha č. 4
Vzorové tlačivo

Vec: Výzva na doplnenie údajov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám potvrdzujem, že Trnavská
univerzita v Trnave prijala Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie o
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Keďže Vaša žiadosť neobsahuje zákonom predpísanú náležitosť .............. (uviesť z §
14 ods. 2) ........................., vyzývam Vás v súlade s § 14 ods. 3 citovaného zákona o jej
doplnenie. Požadované údaje doplňte do desať dní od doručenia tejto výzvy.

kvestor
Trnavskej univerzity v Trnave

Príloha č. 5

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

Vzorové tlačivo

Trnava, dňa ................................
Číslo: .........................
Rozhodnutie

Podľa § 18 ods. 2 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 a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

nevyhovujem

žiadosti o sprístupnenie informácie o ..........................................., ktorú podal ......... (uviesť
údaje o žiadateľovi) ..... dňa .......... .

Odôvodnenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Poučenie o opravnom prostriedku

Proti tomuto rozhodnutiu môžete podať odvolanie do 15 dní od doručenia tohto
rozhodnutia rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
v súdnom konaní po vyčerpaní odvolania.

odtlačok úradnej pečiatky

vecný gestor

Doručuje sa: údaje žiadateľa a adresa uvedená v žiadosti o sprístupnenie informácie

Príloha č. 6

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

SADZOBNÍK
úhrad nákladov za sprístupnenie informácií o Trnavskej univerzite v Trnave

Podľa ustanovenia § 21 zákona č. 21/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na
vyhlášku Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za
sprístupnenie informácií stanovujem výšku materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií
takto:
1. nosiče dát (1 ks)
a) CD (kompaktný disk) – čistý

0,75 €

2. papierové výrobky (1 ks)
a) obálka A/4
b) obálka A/5
c) obálka A/6
d) obálka podlhovastá
e) obálka s dnom
f) obálka taška A/4
g) obálka kartónová A/5
h) obálka kartónová A/4
i) obálka bublinková (so vzduch. vankúšom)
j) hárok papiera

0,15 €
0,10 €
0,05 €
0,10 €
0,25 €
0,15 €
0,25 €
0,40 €
0,60 €
0,03 €

3. fotokópie (1 strana)
a) čiernobiela A/4
b) farebná A/4

0,10 €
0,80 €

4. náklady za odoslanie informácie poštou
podľa platného cenníka poštových služieb
5. žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácie
a) bezhotovostným prevodom na účet univerzity č. 7000065500/8180, variabilný symbol
9191 alebo
b) v hotovosti do pokladnice univerzity.

6. úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladových položiek uvedených v tomto
sadzobníku
7. nákladové položky uvedené v tomto sadzobníku sa aktualizujú v súlade
s platnými cenníkmi a aktuálnymi cenami materiálových položiek

