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 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
82645 Bratislava

 Číslo spisu
OK/3560/19068

Vybavuje
Mgr. Annamária Vitálošová

Bratislava
13. 04. 2021

  

 ROZHODNUTIE
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 Popis konania / Účastníci konania
        Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 2 zákona 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 (ďalej len ,,zákon č. 211/2000 Z. z.“) vo veci žiadosti účastníka konania Linden law s.r.o., v 
zastúpení JUDr. Ľubomírom Lipovským, Medená 102/7, 811 02 Bratislava, o poskytnutie informácií zo dňa 29.03.2021, 
doručenej Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom ÚPVS dňa 29.03.2021. v súlade s § 46 a 
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny 
poriadok“) takto

 

 Výrok rozhodnutia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. žiadosť účastníka 
konania v konkrétnom znení: 

,,v súlade s ust. 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov si Vás dovoľujem požiadať o 
sprístupnenie informácií, a to:

1. vedeckého, medicínskeho alebo iného dokumentu, z ktorého úrad vychádzal pri zavedení povinnosti nosiť 
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respirátor bez výdychového ventilu vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti) a v prostriedkoch hromadnej 
dopravy,
2. lekárskej alebo vedeckej štúdie, z ktorej vyplýva, že respirátor bez výdychového ventilu nosený vo všetkých 
interiéroch (okrem vlastnej domácnosti) a v prostriedkoch hromadnej dopravy je jediným efektívnym nástrojom pre 
zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19,
3. vedeckého, medicínskeho alebo iného dokumentu, z ktorého úrad vychádzal pri zavedení povinnosti mať prekryté 
horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou v exteriéroch vrátane prírody,
4. lekárskej alebo vedeckej štúdie, z ktorej vyplýva, že mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale 
aj rúškom, šálom alebo šatkou v exteriéroch vrátane prírody je jediným efektívnym nástrojom pre zabránenie šírenia 
ochorenia COVID – 19,
5. lekárskej alebo vedeckej štúdie, z ktorej vyplýva, že denné používanie respirátora kategórie FFP2 v interiéroch 
ako aj v exteriéroch bežnou populáciou nie je zdraviu škodlivé.“

odmieta z dôvodu, že požadované informácie nemá k dispozícii.

 Odôvodnenie
Dňa 29.03.2021 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doručená žiadosť účastníka konania, ktorou 
žiadal o poskytnutie informácie, v rozsahu tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ako povinná osoba v zmysle § 2 zákona 211/200 posúdil túto žiadosť a dospel k 
stanovisku, že žiadosti o sprístupnenie informácie nie je možné vyhovieť a odmieta ju z dôvodu, že informáciami, a to 
vedeckými, medicínskymi alebo inými dokumentami, ktoré mali byť podkladom k zavedeniu povinnosti nosiť respirátor, 
rúško a podobné prostriedky na rôznych miestach a v rôznych situáciách , nedisponuje.
Úrad verejného zdravotníctva SR sa pri vydávaní vyhlášok a ostatných záväzných noriem riadi platnými právnymi 
predpismi a  rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov  v súlade so základným poslaním úradu, a to je ochrana, 
podpora a rozvoj verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007. 
Zavedenie povinnosti nosiť respirátory v zmysle príslušnej  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vyplynulo  z 
uznesenia vlády SR č. 123/2021 a  160/2021. Úrad verejného zdravotníctva SR  vo svojich vyhláškach 99/2021, 
111/2021, aj 133/2021 ustanovil povinnosť nosiť respirátory, ktoré majú od Úradu  pre  normalizáciu,  metrológiu  a  
skúšobníctvo Slovenskej republiky posúdenú zhodu s normou, alebo majú vydanú výnimku z posúdenia zhody, ak sú 
vyrobené a testované podľa inej normy, pretože tak sa zabezpečuje účinnosť a bezpečnosť osobného ochranného 
prostriedku. 

Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi 
predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a 
dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 
Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali 
neodôvodnené rozdiely.   
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len 
"povinné osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon 
zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické 
osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.
Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. ak povinná osoba  žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom 
stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto 
zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.      

 

 Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. na 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava. 
          Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona 
č. 162/2016 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  
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