
INFORMÁCIE 

 o postupe Ekonomickej fakulty UMB pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja                                                           

Bela v Banskej Bystrici (ďalej len Ekonomická fakulta) sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon) a smernicou č. 07/2012, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného 

postupu pri uplatňovaní Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

2.      Text zákona a smernica sú prístupné na internetovej adrese: www.ef.umb.sk 

 

3.      Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici. 

 

4.      Písomná žiadosť sa podáva na adrese: 

Ekonomická fakulta UMB 

Referát pre prácu s verejnosťou 

Tajovského 10 

975 90  Banská Bystrica 

5.      Žiadosť sa podáva 

 písomne prostredníctvom pošty. Formulár je k dispozícii na referáte práce 

s verejnosťou Ekonomickej fakulty UMB, na Tajovského 10 v Banskej Bystrici a na 

internetovej adrese: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=143  Príloha č. 1 

 písomne osobným podaním na referáte pre prácu s verejnosťou Ekonomickej fakulty 

UMB v utorok a štvrtok  v čase od 9.00 – 11.00 h a od 13.00 – 15.00 h  

 ústne osobne, alebo prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch v čase   od             

9.00 –11.00 hod.  na referáte pre prácu s verejnosťou, tel.: 048/446 21 32  

 prostredníctvom faxu, tel.: 048/446 20 00  

 prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: luba.divokova©umb.sk 

6.      Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za 

poskytovanie informácií na internetovej adrese 

http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=143 Príloha č.2 a v zasklenej skrinke pri hlavnom 

vchode do budovy EF UMB Tajovského 10.  

7.      Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií je možné podať 

odvolanie v lehotách stanovených zákonom na adrese Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica, Národná 12, odbor kancelárky rektorky, oddelenie vzťahov s verejnosťou.     

Príloha č.3 

8.      Odvolanie musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné zistiť porušenie 

zákona, čoho sa žiadateľ domáha a podpis žiadateľa. Ak odvolanie neobsahuje tieto údaje, 

odvolací orgán odvolanie odloží. 

9.      Odvolanie je tiež možné podať prostredníctvom formulára „Odvolanie proti rozhodnutiu 

a poskytnutí informácie“. Tento formulár je k dispozícii na referáte rozvoja a vzťahov s 

verejnosťou Ekonomickej fakulty UMB, na Tajovského 10 v Banskej Bystrici a na 

internetovej adrese http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=143 Príloha č.3. 
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