
Povinná osoba: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 
Bratislava 

 

 Žiadateľ: Dušan Sloboda 

 

Vec: žiadosť o informácie 

 

 Od 1. januára 2018 by malo byť o eurofondoch zverejňovaných viac informácií než doteraz. A to 
vďaka zneniu § 48 ods. (8) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého 
„Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3 automaticky 
prostredníctvom informačného monitorovacieho systému elektronicky, spôsobom umožňujúcim 
hromadný prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného monitorovacieho systému 
podľa § 49 ods. 1; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných 
predpisov.117b)“ 

 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. vás v tejto súvislosti týmto žiadam o poskytnutie nižšie 
uvedených informácií: 

1. špecifikovanie, ktoré nové typy informácií sú v ITMS verejne dostupné v súvislosti 
s účinnosťou novely zákona od 1. 1. 2018, 

2. špecifikovanie, aký je aktuálny rozsah nových funkcionalít ITMS, ktoré umožňujú 
zverejňovanie nových typov informácií, ktoré pred rokom 2018 zverejňované neboli, 

3. špecifikovanie, ktoré typy informácií, ktorých zverejňovaniu hromadným prístupom nebráni 
osobitný predpis, nie sú aktuálne verejné,  

4. špecifikovanie, ktoré typy informácií nie sú aktuálne v rozsahu dostupnej funkcionality, ako 
i zdôvodnenie, prečo je to tak, 

5. špecifikovanie, kedy a kde boli zverejnené datasety o využívaní eurofondov v 
programovacom období 2007 až 2013, o príprave zverejnenia ktorých v júli 2017 informoval 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom tlačových 
agentúr,  

6. zaslanie odkazu na zverejnené datasety o využívaní eurofondov v programovacom období 
2007 až 2013 vo forme hyperlink, 

7. ak nie sú datasety o využívaní eurofondov v programovacom období 2007 až 2013 verejne 
dostupné, žiadam o ich zaslanie v elektronickej forme (formát .xls alebo .csv), 

8. ak nie sú datasety o využívaní eurofondov v programovacom období 2007 až 2013 verejne 
dostupné v elektronickej forme, žiadam o informáciu, prečo je to tak. 

 

Uvedené informácie žiadam zaslať elektronickou formou. 

 

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vás žiadam o písomné potvrdenie 
podania tejto žiadosti. 

 

Dušan Sloboda 

 8. marca 2018 
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