
 

  

                                                                                                 

  

                                                                                             Ministerstvo zdravotníctva SR            

                                                                                             Limbová 2 

                                                                                             P.O. BOX 52 

                                                                                             837 52 Bratislava 37 

                                                                                             ________________ 

 

                                                                                             V Bratislave, dňa 16.11.2020 

 

 

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

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

o slobode informácií) 

 

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 dovoľuje 

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? 

5. Na základe akej vedeckej štúdie sa RT-PCR testy v SR používajú? 

6. Kto konkrétne rozhodol o použití RT-PCR testov (ak je to kolektívny orgán, uviesť 

zloženie orgánu a jeho hlasovanie) na účely testovania v SR? 

7. Kto konkrétne rozhodol o zakomponovaní RT-PCR testov do uznesení vlády 

a vyhlášok UVZ ako testov ekvivalentných s antigénovými testami (ak je to 

kolektívny orgán, uviesť zloženie orgánu a jeho hlasovanie) ? 

 

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) 


