FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informácie k postupu FNsP FDR Banská Bystrica
pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len FNsP FDR) a ich poskytovanie zamestnancami
FNsP FDR sa riadi zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a internou smernicou
S – A – 34 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, ZÁSADY PREZENTÁCIE FNsP FDR
(ďalej len smernica).
2. Text zákona a smernica sú k dispozícii na oddelení kvality FNsP FDR.
3. Žiadosť o poskytnutie informácie je možné podať:
a/ písomne – na adrese: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
oddelenie kontroly a sťažností
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
b/ mailom – na adrese: jpacalajova@nspbb.sk, jpacekova@nspbb.sk
c/ ústne – v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h na oddelení kontroly a sťažností.
4. Žiadosť adresovaná FNsP FDR bez ohľadu na spôsob podania musí obsahovať meno,
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo, ktorých
informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
5. Žiadosti sa vybavujú v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v internej smernici
v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia
nedostatkov žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.
6. Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona) je možné lehotu predĺžiť najviac o 8
pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný najneskôr pred uplynutím
lehoty na sprístupnenie informácie.
7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie možno podať
písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Adresa na zaslanie
písomného odvolania je: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
oddelenie kontroly a sťažností
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Doručené odvolanie FNsP FDR bezodkladne odstúpi Ministerstvu zdravotníctva SR na
rozhodnutie.
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8. Odvolanie musí obsahovať meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
jeho adresu pobytu alebo sídlo, v čom je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ
domáha a podpis žiadateľa.
9. O odvolaní proti rozhodnutiu FNsP FDR rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR
v súlade s § 19 ods. 3 zákona v lehote do 15 dní od doručenia odvolania.
10. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného
zákona (Občiansky súdny poriadok).
11. Výška a spôsob úhrady nákladov spojených s poskytnutím informácií je stanovená
v internej smernici S – A – 39 ÚHRADY ZA SLUŽBY A VÝKONY VO FNsP FDR
BB.

V Banskej Bystrici dňa 01. 02. 2021

2

