
Povinné zverejnenie informácií o Vojenskom športovom centre DUKLA 
Banská Bystrica 

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám ( zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

 
 

1. VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ  CENTRUM DUKLA Banská Bystrica (ďalej len ”VŠC”) je 
rozpočtová organizácia zriadená v zmysle § 21 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách SR v znení neskorších predpisov. 
2. VŠC bol zriadený Rozhodnutím ministra obrany SR z 1. januára 1998 č. 50050/58, ktoré 
bolo k 31. augustu zrušené a Rozhodnutím z 25. augusta 1998 č. 55483 s účinnosťou od 
1.1.1998 bola vydaná nová zriaďovacia listina, doplnená dodatkom č. 1 č. OdZZČ-1-
219/2005 zo dňa 23.11.2005 a dodatkom č. 2 č. SEFIM-43-81/2009 zo dňa 4.1.2010.  

3. VŠC  je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet Ministerstva obrany SR (ďalej 

len ” zriaďovateľ”). 

4. VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie 
odvoláva minister. Dňom 22. decembra 2012 je vymenovaný do funkcie riaditeľa  Mgr. Ing. 
Róbert Kurčík.   

5. Identifikačné údaje VŠC :  

Názov organizácie : Vojenské športové  centrum DUKLA Banská Bystrica 

Sídlo organizácie : Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 00 800 520 

DIČ : 20 21 075 309 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  

                                  č.   účtu : 7000166408/8180 

            IBAN: SK5381800000007000166408 

Základný účel zriadenia : 
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 300/2008 
Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zabezpečuje systematickú a komplexnú prípravu športovcov 
individuálnych športových odvetví na podujatia výkonnostného a vrcholového športu ako 
činností vymedzených pravidlami, osvojovaných v tréningovom procese, uskutočňovaných 
v súťažiach a organizovaných na zásadách dobrovoľnosti a taktiež zabezpečuje rozvoj športu, 
prípravu športových talentov a športových reprezentantov za účelom reprezentácie Slovenskej 
republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
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Predmet činnosti súvisiaci s plnením základných verejnoprospešných činností rozpočtovej 

organizácie : 

a/ príprava športovcov na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR  
na domácich a zahraničných podujatiach, vrátane prípravy mladých talentovaných 
športovcov, 

b/ spolupráca so športovými klubmi, športovými zväzmi, združeniami a organizáciami doma a 
v zahraničí, vrátane účasti v organizácii a štruktúrach Medzinárodnej rady vojenského športu 
(t. j. CISM – Conseil International du Sport Militaire, 

c/ organizácia športových podujatí, 

d) propagácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky a činnosti Vojenského športového centra 
DUKLA  Banská Bystrica, 

e) uplatňovanie metodiky lekársko-pedagogického sledovania športovcov a metodiky 
diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti športovcov, rozvoj vzdelávacích, 
informačných a odborno-metodických činností pre potreby športovcov a športovej 
reprezentácie, 

f)  materiálno-technické podmienky pre komplexnú činnosť Vojenského športového centra. 

 
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov môže občan od VŠC žiadať informáciu, 
ktorej zverejnenie predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má VŠC  k dispozícii. 
- nemožno žiadať informácie, ktoré ešte neexistujú (napr. vytvorenie nových informácií ako sú 
analýzy, štatistiky či prehľady) a návrhy zákonov a iných právnych predpisov či dokumentov 
koncepčného a strategického charakteru, ktoré neboli postúpené zriaďovateľovi,  
- požadovaná informácia sa nesprístupní, ak je označená za utajovanú skutočnosť alebo za 
skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií alebo patrí do obchodného tajomstva, 
bankového tajomstva alebo daňového tajomstva a poukáže sa na osobitný predpis na základe 
ktorého nemožno sprístupniť požadovanú informáciu, 
-  ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, VŠC môže bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto 
sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie 
zverejnenej informácie,  
- ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, VŠC mu ich sprístupní. V takom 
prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na 
priamom sprístupnení informácie,  
-  žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky 
vykonateľným spôsobom,  
- zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, adresa pobytu 
alebo sídlo, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ 
navrhuje,  
- ak žiadosť nemá predpísané uvedené náležitosti, VŠC  bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v 
určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí 
žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve VŠC žiadateľ žiadosť 
nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, VŠC  žiadosť odloží,  
- žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená VŠC, 
- na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku 
úhrady za sprístupnenie informácie,  
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- ak VŠC, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má 
vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní 
povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne 
rozhodnutím,  
- postúpenie žiadosti VŠC bezodkladne oznámi žiadateľovi, 
- informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť 
si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií 
predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak 
informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, VŠC dohodne so žiadateľom 
iný spôsob sprístupnenia informácie,  
- žiadosť o sprístupnenie informácií VŠC vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich 
pracovných  dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.  
 

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov možno 
podať : 
 

- poštou na adresu : Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 

                                    Hutná 3 

                                    974 01 Banská Bystrica  

telefonicky na č. t. 048/4130457 

faxom  na č. t.  048/4136882 

na e-mailovú adresu : info@dukla.sk 
 

Podateľňa pre žiadosti o sprístupnenie informácií  ( kancelária č. 123) je sprístupnená 

v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod.  a od 13.00   hod. do 15.00 hod. 

 

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do 

spisu sa vybavujú každý pondelok, stredu a piatok v čase od 7.00. hod. do 11.00 hod. 

 

 V Banskej Bystrici 3. apríla 2014     

 

 

Mgr. Robert Kurčík 

                                                                                              riaditeľ VŠC DUKLA 

                      

 


