
 

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

 

Povinná osoba: 
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 

Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 

 

Meno a priezvisko žiadateľa: 
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 

Požadovaný spôsob 
poskytnutia informácií: 

 

e-mailom  

 

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ţiadam Kanceláriu Národnej 

rady SR o sprístupnenie nasledovných informácií: 

 

V nadväznosti na Vašu odpoveď zo dňa 13.5.2010 na moju žiadosť o sprístupnenie informácií zo 

dňa 7.5.2010 Vám oznamujem, že v súlade s § 7 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám trvám na sprístupnení zverejnených informácií, o ktorých zverejnení na 

webstránke NR SR ste ma vo svojej odpovedi informovali. Zároveň upozorňujem, že na 

webstránke NR SR nie sú zverejnené všetky informácie, ktorých sprístupnenie som v mojej 

žiadosti zo 7.5.2010 žiadal. Preto upresňujem, že informácie žiadam sprístupniť v nasledovnej 

štruktúre:    

1.) žiadam priamo sprístupniť zoznam všetkých zahraničných pracovných ciest 

poslancov Národnej rady SR v období od 18. júna 2006 do 31. marca 2010 – zoznam 

zahraničných pracovných ciest žiadam sprístupniť jednotlivo osobitne za každého 

jedného zo 150 poslancov Národnej rady SR za uvedené obdobie, vrátane uvedenia 

dátumu vykonanej cesty, cieľa vykonanej cesty (mesto a štát) i účelu/dôvodu vykonanej 

cesty a nákladov na vykonanú cestu (v SKK alebo v €) hradených Národnou radou SR a 

žiadam menovite priradiť ku každej ceste meno poslanca či poslancov, ktorí sa jej 

zúčastnili, a menovite priradiť ku každej ceste za každého poslanca osobitne i náklady 

na danú cestu na daného poslanca 

2.) žiadam sprístupniť informáciu o všetkých náhradách poskytnutých v súlade so 

zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, kde sú zahrnuté – cestovné výdavky, 

stravné, vreckové, výdavky na ubytovanie, výdavky na poistenie nevyhnutných 

liečebných nákladov v zahraničí – jednotlivo osobitne za každú zahraničnú pracovnú 

cestu každého poslanca osobitne a menovite 

3.) žiadam sprístupniť špecifikáciu nákladov vo vzťahu ku konkrétnym vykonaným 

cestám jednotlivých poslancov menovite, pričom v prípadoch, ak nie je možné 

špecifikovať všetky výdavky na jedného poslanca počas konkrétnej cesty, tak žiadam 

sprístupniť informáciu o tých výdavkoch, ktoré nie je možné špecifikovať na 

konkrétneho poslanca, žiadam sprístupniť túto informáciu vo vzťahu k skupine 

poslancov, ktorí danú cestu vykonali spoločne. 

 

Ţiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe na môj e-mail. 

 

Dušan Sloboda  

 

V Bratislave dňa 17. mája 2010 

 

 


