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ZÁKON
z 15. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona
č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovom „obce,“ vkladajú slová
„vyššie územné celky“.
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo
nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť
pri dorozumievaní.“.
3. V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 7,
ktoré znejú:
„(2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie
žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma.
(3) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou
v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.
(4) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou
v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
(5) Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že
požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme,
povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá ne-

má k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na
písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu,
ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne
o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie.
Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným
vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1. Povinná osoba
nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.
(6) Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16
ods. 1 požaduje sprístupnenie informácie.
(7) Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba
môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4. V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo
odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14
ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje
informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa
§ 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje
inak.“.
5. V § 17 ods. 2 sa za slovami „osem pracovných dní“
vkladajú slová „a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme
podľa § 16 ods. 2 písm. a).“.
6. V § 21 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou
formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
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