
 

Sadzobník 
úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov 

za sprístupnenie informácií v znení neskorších zmien  

 

Článok I. 

 

1.  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) stanovuje ceny za 

materiál a služby súvisiace s poskytovaním informácií takto: 

 Kópie na papier 

 a)  vyhotovenie kópií a tlač na papier  jednostranne – formát A4 ČB 0,13 Eur/1 str. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A4 ČB 0,17 Eur /1 ks. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A3 ČB 0,26 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A3 ČB 0,34 Eur /1 ks.      

 

 b)  vyhotovenie kópií a tlač na papier  jednostranne – formát A4 F 0,40 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A4 F 0,66 Eur /1 ks. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A3 F 0,80 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A3 F 1,32 Eur /1 ks.

   

 Kópie vyhotovené skenovaním 

 a)  vyhotovenie kópií skenovaním  jednostranne – formát A4 ČB 0,13 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A4 ČB 0,17 Eur /1 ks. 

   vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A3 ČB 0,26 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A3 ČB 0,34 Eur /1 ks.      

 

 b)  vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A4 F 0,40 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A4 F 0,66 Eur /1 ks. 

   vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A3 F 0,80 Eur /1 str. 

   vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A3 F 1,32 Eur /1 ks. 

 

 

   

 Kópie na digitálne médiá 

 a) zápis kópií na Floppy Disk (disketa)  2,0 Eur /1 disketa 

 b) zápis kópií a zápis na Compact Disc (CD) 2,0 Eur /1 CD 

 

 Poštová obálka 

 a) malá  0,02 Eur /1 kus 

 b) stredná  0,04 Eur /1 kus 

 c) veľká  0,08 Eur /1 kus 

 d) dlhá  0,02 Eur /1 kus 

 e) obálka na CD  0,23 Eur /1 kus

  

 

 

 

 



Článok II. 

1. Poštovné poplatky cenníka Slovenskej pošty 

  do 50 g do 100 g do 500 g do 1 kg do 2 kg 

 a) list  0,45 Eur 0,60 Eur 0,80 Eur  1,40 Eur  2,40 Eur 

 b) doporučený list  1,10 Eur 1,25 Eur 1,45 Eur  2,05 Eur  3,05 Eur 

Po zmene poštovných poplatkov budú uvedené ceny upravené v zmysle cenníka Slovenskej 

pošty.  

 

2. Poplatky za využívanie Slovenských telekomunikácií, resp. mobilných operátorov 

 a) Slovenské telekomunikácie 

 1 tarifný impulz  

 -  miestne spojenie:  1 tarifný impulz za každé začaté 2 minúty 

 -  medzimestské spojenie: 

  I. tarifné pásmo 1 tarifný impulz za každých 40 sekúnd 

  II. tarifné pásmo 1 tarifný impulz za hovor a 1 tarifný impulz za 25 sekúnd 

 

 b) Mobilní operátori 

 Aktuálny poplatok mobilného operátora za každú začatú minútu hovoru.  

 

Ceny telefonických hovorov pri využívaní služieb Slovenských telekomunikácií, resp. mobil-

ných operátorov budú účtované v zmysle aktuálnych cenníkov.   

 

Článok III. 

1. V prípade, že celková suma pri poskytovaní informácie nepresiahne 0,33 Eur, ŠOP SR si 

túto sumu v zmysle smernice neúčtuje. 

 

Článok IV. 

1. Platbu presahujúcu 0,33 Eur možno uhradiť do pokladne Riaditeľstva ŠOP SR, resp. jeho 

príslušného organizačného útvaru. 

 

2. Platbu možno vykonať aj bezhotovostne, a to prostredníctvom priloženej faktúry. 

 

 

Článok V. 

1.  V prípade cenových úprav materiálových nákladov o viac ako 10 % si ŠOP SR vyhradzu-

je právo upraviť tento sadzobník. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 8.1.2013 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Milan Boroš 

                                                                                                                 riaditeľ ŠOP SR 


