
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Slobodný prístup k informáciám v samospráve 
Povinnosti miest a obcí 
JUDr. Artúr Soldán 

Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom 
„Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad 
a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom reflektuje jeho 
dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti samosprávy. JUDr. Artúr Soldán v 
publikácii poukazuje na rôzne praktické prípady a nastoľuje otázky, ktoré sa v 
súvislosti s aplikáciou zákona o slobode informácií v praxi obecných a mestských 
úradov, ako aj orgánov štátnej správy najčastejšie vyskytujú. 

Publikácia rozpletá zložitý proces prístupu k informáciám, na jednej strane ktorého 
stoja občania žiadajúci o sprístupnenie informácií a na druhej strane povinné 
osoby, ktoré tieto informácie poskytujú. 

Zvolená forma praktických príkladov, odporúčania a upozornenia autora, ako aj 
citácie zo súvisiacich právnych predpisov poskytujú čitateľovi spoľahlivý návod na 

riešenie konkrétnych situácií a otázok. V závere publikácie čitateľ nájde aj vzory základných tlačív a schémy, 
ktoré dotvárajú komplexný pohľad na problematiku slobodného prístupu k informáciám v samospráve. 
Publikácia je určená zamestnancom štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, ktorí si chcú uľahčiť činnosť a 
rozhodovanie pri praktickej aplikácii zákona o slobode informácií. 

Cena: 13,50 € (vrátane DPH), 152 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V SAMOSPRÁVE    v počte ..................   ks 

 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

