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                                                                                                  V Bratislave, dňa 24.11.2020 

 

 

 

 

VEC: Odpoveď na Váš list č. 20/8791 zo dňa 19.11.2020 

 

Advokátska kancelária Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 

Bratislava, IČO: 47 234 776 (ďalej len „žiadateľ“) podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) si Vás ako 

povinnú osobu podľa ust. § 2 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám dovolila 

v súlade s ust. § 14 a nasl. zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať 

o sprístupnenie nasledovných informácií: 

 

1. Aké RT-PCR testy boli povolené pre územie SR pre testovanie ochorenia COVID-19 

(ďalej len „RT-PCR testy“)? 

2. Na koľko cyklov sú RT-PCR testy na území SR nastavené? Uvedené žiadame uviesť 

vždy jednotlivo ku konkrétnemu testu. 

3. Čo konkrétne tieto RT-PCR testy multiplikujú? T. j. ide o sprístupnenie informácie 

o izoláte (porovnávacej vzorke materiálu, o ktorý pri multiplikácii ide) v obrazovej aj 

popisnej forme, ak je k dispozícii. 

4. Vykonávajú sa jednotlivé RT-PCR testy v tzv. jednoplikátoch (monoplikátoch), 

duplikátoch, triplikátoch alebo quadruplikátoch, prípadne inak? 

 

Dňa 24.11.2020 ste nám doručili odpoveď, ktorou nám mali byť sprístupnené 

požadované informácie prostredníctvom odkazu https://www.sukl.sk/sk/zdravotnicke-

pomocky-informacie/testy-na-covid-19-otazky-a-odpovede?page_id=5455.  

V priloženom odkaze sa však nami požadované informácie nenachádzajú. 

 

Z uvedeného dôvodu nedošlo k sprístupneniu informácií a vzhľadom na ust. § 17 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám máme za to, že lehota na vybavenie našej žiadosti 

Vám naďalej plynie. 

 

Z ust. § 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyplýva, že ak povinná 

osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné 

rozhodnutie a z ust. § 18 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyplýva, že ak 

povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti (§ 17 zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám) neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, 

predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že pokiaľ v zákonom stanovenej lehote 

nevydáte rozhodnutie a ani neposkytnete, či nesprístupníte nami požadované informácie, 



 

  

vystavujete sa tým riziku spáchania priestupku podľa ust. § 42a zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch. 

 

Sprístupnenie požadovaných informácií žiadame písomnou formou, a to ich zaslaním 

na adresu našej advokátskej kancelárie Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 

821 04 Bratislava. 
 

 

S pozdravom 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                

 

                                                                                                        (podpísané elektronicky)                                                                                       

 

                                                                                                                          ________________ 

Weis & Partners s.r.o. 

JUDr. Peter Weis 

konateľ | advokát 

(žiadateľ) 


