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Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 
 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ    
Podľa zákona NR SR č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 
 

Evidenčné číslo:Evidenčné číslo:Evidenčné číslo:Evidenčné číslo:     
 

Meno aMeno aMeno aMeno a    priezvisko žiadapriezvisko žiadapriezvisko žiadapriezvisko žiadateľa:teľa:teľa:teľa:    Dušan Sloboda  

Adresa žiadateľa:Adresa žiadateľa:Adresa žiadateľa:Adresa žiadateľa:    Konzervatívny inštitút, Medená 5, Bratislava     

PSČ:PSČ:PSČ:PSČ:    811 02      

Telefón:Telefón:Telefón:Telefón:    02 546 300 63  

EEEE----mail:mail:mail:mail:    dusansloboda@institute.sk  

Fax:Fax:Fax:Fax:    -  

Požadovaný spôsob poskytnutia Požadovaný spôsob poskytnutia Požadovaný spôsob poskytnutia Požadovaný spôsob poskytnutia 
informáciíinformáciíinformáciíinformácií    

e-mailom   

    
MVRR SR  

 
VEC:  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o sprístupnenie 
nasledovných informácií MVRR SR ako riadiaci orgán pre OP Bratislavský kraj (OP BK): 
 

A) V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z OP BK – Kód 
výzvy: OPBK/2008/1.1/01 žiadam o zverejnenie nasledovných informácií týkajúcich sa danej 
výzvy: 

 
1. kritériá na výber hodnotiteľov 
2. zoznam interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci tejto výzvy 

v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné zaradenie 
3. profesijné životopisy interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci tejto 

výzvy 
4. zoznam predložených žiadostí o NFP v štruktúre: 

- názov žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
- názov projektu 
- miesto realizácie projektu 
- celkové oprávnené náklady projektu 
- požadovaná suma NFP 
- miera pomoci 

5. zoznam projektov, ktoré boli vyradené pre nesplnenie administratívnych kritérií aj so 
zdôvodnením vyradenia pri každej žiadosti o NFP 

6. hodnotiace hárky všetkých hodnotených projektov 
7. zoznam členov výberovej komisie v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné 

zaradenie 
8. zoznam žiadostí o NFP ktoré boli výberovou komisiou odporučené na udelenie NFP aj so 

zdôvodnením pri každej odporučenej žiadosti 
9. zoznam schválených žiadostí o NFP 
10. informácia o tom s ktorými žiadateľmi boli, resp. neboli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP 

a v prípade, ak nebola uzavretá zmluva o poskytnutie NFP s úspešným žiadateľom, 
zdôvodnenie, prečo zmluva uzatvorená nebola. 

Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe (v bežných formátoch typu DOC, 
DOCX, RTF, PDF, XLS, XML alebo HTML) na môj e-mail: dusansloboda@institute.sk. 

 
B) V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z OP BK – Kód 

výzvy: OPBK/2008/1.2/01 žiadam o zverejnenie nasledovných informácií týkajúcich sa danej 
výzvy: 

 



1. kritériá na výber hodnotiteľov 
2. zoznam interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci tejto výzvy 

v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné zaradenie 
3. profesijné životopisy interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci 

tejto výzvy 
4. zoznam predložených žiadostí o NFP v štruktúre: 

- názov žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
- názov projektu 
- miesto realizácie projektu 
- celkové oprávnené náklady projektu 
- požadovaná suma NFP 
- miera pomoci 

5. zoznam projektov, ktoré boli vyradené pre nesplnenie administratívnych kritérií aj so 
zdôvodnením vyradenia pri každej žiadosti o NFP 

6. hodnotiace hárky všetkých hodnotených projektov 
7. zoznam členov výberovej komisie v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné 

zaradenie 
8. zoznam žiadostí o NFP ktoré boli výberovou komisiou odporučené na udelenie NFP aj so 

zdôvodnením pri každej odporučenej žiadosti 
9. zoznam schválených žiadostí o NFP 
10. informácia o tom s ktorými žiadateľmi boli, resp. neboli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP 

a v prípade, ak nebola uzavretá zmluva o poskytnutie NFP s úspešným žiadateľom, 
zdôvodnenie, prečo zmluva uzatvorená nebola. 

Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe (v bežných formátoch typu DOC, 
DOCX, RTF, PDF, XLS, XML alebo HTML) na môj e-mail: dusansloboda@institute.sk. 

 
C) V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z OP BK – Kód 

výzvy: OPBK/2008/2.2/02 žiadam o zverejnenie nasledovných informácií týkajúcich sa danej 
výzvy: 

 
1. kritériá na výber hodnotiteľov 
2. zoznam interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci tejto výzvy 

v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné zaradenie 
3. profesijné životopisy interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci 

tejto výzvy 
4. zoznam predložených žiadostí o NFP v štruktúre: 

- názov žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
- názov projektu 
- miesto realizácie projektu 
- celkové oprávnené náklady projektu 
- požadovaná suma NFP 
- miera pomoci 

5. zoznam projektov, ktoré boli vyradené pre nesplnenie administratívnych kritérií aj so 
zdôvodnením vyradenia pri každej žiadosti o NFP 

6. hodnotiace hárky všetkých hodnotených projektov 
7. zoznam členov výberovej komisie v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné 

zaradenie 
8. zoznam žiadostí o NFP ktoré boli výberovou komisiou odporučené na udelenie NFP aj so 

zdôvodnením pri každej odporučenej žiadosti 
9. zoznam schválených žiadostí o NFP 
10. informácia o tom s ktorými žiadateľmi boli, resp. neboli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP 

a v prípade, ak nebola uzavretá zmluva o poskytnutie NFP s úspešným žiadateľom, 
zdôvodnenie, prečo zmluva uzatvorená nebola. 

Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe (v bežných formátoch typu DOC, 
DOCX, RTF, PDF, XLS, XML alebo HTML) na môj e-mail: dusansloboda@institute.sk. 

 
D) V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z OP BK – Kód 

výzvy: OPBK/2008/2.1/02 žiadam o zverejnenie nasledovných informácií týkajúcich sa danej 
výzvy: 

 
1. kritériá na výber hodnotiteľov 
2. zoznam interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci tejto výzvy 

v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné zaradenie 
3. profesijné životopisy interných aj externých hodnotiteľov, ktorí hodnotili projekty v rámci 

tejto výzvy 
4. zoznam predložených žiadostí o NFP v štruktúre: 



- názov žiadateľa 
- adresa žiadateľa 
- názov projektu 
- miesto realizácie projektu 
- celkové oprávnené náklady projektu 
- požadovaná suma NFP 
- miera pomoci 

5. zoznam projektov, ktoré boli vyradené pre nesplnenie administratívnych kritérií aj so 
zdôvodnením vyradenia pri každej žiadosti o NFP 

6. hodnotiace hárky všetkých hodnotených projektov 
7. zoznam členov výberovej komisie v štruktúre meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovné 

zaradenie 
8. zoznam žiadostí o NFP ktoré boli výberovou komisiou odporučené na udelenie NFP aj so 

zdôvodnením pri každej odporučenej žiadosti 
9. zoznam schválených žiadostí o NFP 
10. informácia o tom s ktorými žiadateľmi boli, resp. neboli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP 

a v prípade, ak nebola uzavretá zmluva o poskytnutie NFP s úspešným žiadateľom, 
zdôvodnenie, prečo zmluva uzatvorená nebola. 

Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe (v bežných formátoch typu DOC, 
DOCX, RTF, PDF, XLS, XML alebo HTML) na môj e-mail: dusansloboda@institute.sk. 

 
V Bratislave dňa 15. februára 2009 
 
Dušan Sloboda  
 

 
Vyplní MVRR SR: 

PRIJATIE ŽIADOSTIPRIJATIE ŽIADOSTIPRIJATIE ŽIADOSTIPRIJATIE ŽIADOSTI    
Dátum:Dátum:Dátum:Dátum:     Hodina:Hodina:Hodina:Hodina:     

    
FORMA PRIJATIA ŽIADOSTIFORMA PRIJATIA ŽIADOSTIFORMA PRIJATIA ŽIADOSTIFORMA PRIJATIA ŽIADOSTI    

� 
ústne osobne 

� 
ústne telefonicky 

� 
Listom 

� 
faxom 

� 
elektronickou 

poštou 

� 
inak 
 

Žiadosť prevzal:Žiadosť prevzal:Žiadosť prevzal:Žiadosť prevzal:     Útvar:Útvar:Útvar:Útvar:     
Žiadosť vybavil:Žiadosť vybavil:Žiadosť vybavil:Žiadosť vybavil:     Útvar:Útvar:Útvar:Útvar:     
    
    

SPSPSPSPÔÔÔÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTISOB VYBAVENIA ŽIADOSTISOB VYBAVENIA ŽIADOSTISOB VYBAVENIA ŽIADOSTI 
Vybavenie Vybavenie Vybavenie Vybavenie ––––    nevybavenie (dôvody)nevybavenie (dôvody)nevybavenie (dôvody)nevybavenie (dôvody) 
 

    
FORMA VYBAVENIA ŽIADOSTI:FORMA VYBAVENIA ŽIADOSTI:FORMA VYBAVENIA ŽIADOSTI:FORMA VYBAVENIA ŽIADOSTI:    

� 
ústne osobne 

� 
telefonicky 

� 
listom 

� 
zhotovením 

kópie 

� 
nahliadnutím 
do spisu 

� 
faxom 

� 
elektronickou 

poštou 
 

� 
inak 

Dátum vybavenia žiadosti:Dátum vybavenia žiadosti:Dátum vybavenia žiadosti:Dátum vybavenia žiadosti:     
 

Poplatok:Poplatok:Poplatok:Poplatok: .................... Sk Zaplatený - odpustený dňa ...................... č. dokladu .............................. 

 


