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Transparency International Slovensko (TIS) je organizaènou jednotkou Centra pre
hospodársky rozvoj (CPHR), neziskovej, nestraníckej a mimovládnej organizácie so
sídlom v Bratislave. Je národnou poboèkou celosvetovej organizácie Transparency
International, ktorá bola zaloená v roku 1993 a má sídlo v Berlíne. Medzi hlavné
ciele TIS patrí predovetkým podpora a presadzovanie takých demokratických hodnôt
v ivote spoloènosti, akými sú transparentnos, dôvera, èestnos a integrita, ktoré
významným spôsobom napomáhajú bojova proti korupcii, úplatkárstvu.
Centrum pre hospodársky rozvojTRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
tel: 02/5341 10 20, fax: 02/5823 34 87
Túto publikáciu nájdete aj na internete - www.transparency.sk

Èlenovia Aliancie za transparentnos a boj proti korupcii:
Milan Banas
Iveta Griaèová
Eugen Jurzyca
Mária Kolaøíková
Zdenko Kováè
Katarína Mathernová
Grigorij Mesenikov
Vladimír Piroík
O¾ga Reptová
Emília Sièáková
Duan Stanìk
Juraj Stern
Soòa Szomolányi
Jiøí Vlach
Daniela Zemanovièová
Ïalích 5 èlenov má pozastavené èlenstvo z dôvodu výkonu vysokej tátnej funkcie.
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ÚVODNÝ PRÍBEH O SLNKU, LEKÁROVI A SLOVENSKU
Kam nechodí slnko, tam chodí lekár, hovorí sa v starej ¾udovej múdrosti, èím sa bezpochyby
naráa na pozitívny vplyv slneèného svitu na ivot èloveka. Ak sa vak nad veobecnosou tohto
príslovia na chví¾u pozastavíme, zistíme, e nai predkovia nám v zdanlivo jasnej krátkej vete nechali
ete ïaliu dôleitú správu. Jej podstatou je, e vade tam, kde nie je dostatoène zdravé prostredie, deje
sa èosi, èo treba následne s vonkajou pomocou, pracne a v podstate aj nákladne odstraòova.
Slovensko u dlho trpí na nedostatok slnka. Nedostáva sa mu ivotodarné svetlo obèianskej
participácie a kontroly, vládne nezáujem a rezignácia, v tmavých zákutiach zatuchnutých zásuviek tak
vznikajú optimálne podmienky na prepuknutie akej choroby. Korupcie.
Situácia nie je dobrá, no naastie ani nelieèite¾ná. V posledných rokoch zaèína èoraz èastejie
narasta aj poèet tých, ktorým osud poblednutej krajiny leí úprimne na srdci. Krok po kroku sa zasa
objavujú presvietené slneèné dni, pribúdajú aktivisti, rôzne spolky a organizácie. Navye, zdá sa, e na
akú chorobu sa koneène nali aj silné lieky. Jeden z nich, zákon o slobode informácií, môe by tou
správnou injekciou, ktorá pomôe krajinu postavi na nohy. Staòme sa vetci preto aspoò na pár chví¾
lekármi a naordinujme tento liek chorému pacientovi. Vyuívajme zákon o slobode informácií
a prispejme tak svojou trokou k vylieèeniu Slovenska. Z apatie, korupcie, klientelizmu...
Urobme tak èo mono v najväèom poète. Nech nám vládne opä slnko!

1. PREÈO POTREBUJEME INFORMÁCIE
Motto:
Vláda ¾udu bez informovanosti ¾udu alebo bez monosti získa informácie
je iba prológom fraky alebo tragédie, alebo mono oboje.
James Madison, 18. storoèie

1.1. INFORMÁCIE A KORUPCIA
Informácie sú kyslíkom demokracie. Ak sú èiny tých, ktorí nám vládnu skryté a ¾udia nevedia, èo sa
deje, nie je moné participova na rieení verejných záleitostí v spoloènosti. Informácie nie sú vak pre
¾udí len potrebou  sú základnou súèasou dobrého vládnutia. Zlá vláda potrebuje na svoje preitie
tajnosti. Tie umoòujú, aby prospievala neefektívnos, plytvanie a korupcia (Princípy..., 1999).
KORUPCIA  zneuitie moci nad cudzím majetkom èi právami, s cie¾om získa vlastné súkromné
výhody. (Ivantyyn  Sièáková, 1999)
Nosite¾ Nobelovej ceny Amartya Sen si vimol, e v iadnej krajine s demokratickou formou vlády
a pomerne slobodnou tlaèou sa nikdy nevyskytol závaný hladomor. Informácie toti umoòujú ¾uïom
skúma èiny vlády a sú základom náleitej a informovanej diskusie o týchto èinoch (Princípy..., 1999).
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Tam, kde vládne otvorenos a dôvera, vládne zároveò aj pohoda a dostatok. Tam, kde otvorenos
a dôvera nie sú, prichádzajú na rad zhubné následky.
KORUPCIA
m spochybòuje rovnos pred zákonom
m vytvára nerovnaké podnikate¾ské podmienky
m deformuje hospodársku súa
m zvyuje ceny projektov
m zmenuje objem daní
m zvyuje podiel edej ekonomiky
m kazí imid krajiny
m podporuje vytváranie nedemokratických mocenských truktúr (Národný..., 2000)
Informácie sú pre obèanov kadej krajiny, ktorá chce by úspená, nevyhnutnosou. Preto ani príli
neprekvapuje, e z desiatich tátov s najmenou mierou korupcie a osem z nich má peciálne zákony,
ktoré prístup verejnosti k informáciám upravujú. Naopak, ani v jednej z krajín s najvyou korupciou
takéto právne normy nie sú ( Transparency..., 1999).

1.2. INFORMÁCIE A SVET
Právo na informácie má v niektorých tátoch svoju zákonnú oporu u vye dvesto rokov. Najstaria
legislatíva upravujúca prístup k dokumentom, bola zavedená v roku 1776 vo védsku. Súèasný právny
systém tejto krajiny je výnimoèný v tom, e tento právny predpis je dokonca jedným zo tyroch
k¾úèových zákonov, ktoré tvoria ústavu krajiny (Pope, 2000, s. 127).
Zaujímavá je situácia v USA. Spojené táty majú právo na informácie garantované vo svojom prvom
ústavnom dodatku u tie takmer dve storoèia. Zákon o slobode informácií tu bol prijatý po dlhotrvajúcom
tlaku obèanov a novinárov v roku 1966. Vtedají prezident Lyndon Johnson prijatie zákona komentoval
slovami, e nikto by nemal ma monos zaha¾ova rúkom tajomstva rozhodnutia, ktoré je moné
zverejni (Sièáková, 2000, s. 28). Najväèí rozkvet zákon zail zaèiatkom 70. rokov, keï prepukla
aféra Watergate a keï sa ¾udia nauèili pýta. Jeho èasté vyuívanie vyústilo do toho, e v roku 1996 bol
zmenený tzv. elektronickou novelou, ktorej podstatou je ustanovenie povinnosti vetkým úradom
zverejòova najèastejie iadané informácie na svojich internetových stránkach. Zvykli sme si, e
poskytova informácie je také samozrejmé, ako otvori okno, tvrdia pracovníci tátnej správy v USA po
viac ako 30 rokoch uplatòovania zákona o slobode informácií (Zemanovièová, 2000).
Tento zákon vak nie je len pecialitou védska èi USA. Nájdeme ho aj v mnohých ïalích krajinách,
vrátane Albánska, Bulharska, Èeskej republiky, Francúzska, Gruzínska, Holandska, Írska, Litvy,
Maïarska, Ukrajiny ako aj v Kanade, Austrálii èi na Novom Zélande.
V Maïarsku bol zákon o slobode informácií schválený v roku 1992 a ako súèas jeho
implementácie bol vytvorený aj intitút osobitného nezávislého ombudsmana pre slobodu informácií
a ochranu osobných údajov (Majtényi, 1997). V Èeskej republike prijali takýto zákon v roku 1999
a s jeho aplikáciou a vyuívaním zo strany obèanov sú u tie bohaté a inpiratívne skúsenosti
(www.ostosest.cz).
Z nadnárodných zoskupení treba ete spomenú Európsku Úniu a Radu Európy. Tá prvá z nich
upravuje prístup k dokumentom osobitným kódexom zo 16. decembra 1993, ktorý nadväzuje na
Deklaráciu prístupu k informáciám, ktorá je prílohou Závereèného aktu k Zmluve o Európskej Únii. Rada
Európy zasa prijala súbor viacerých rezolúcií, odporúèaní a rozhodnutí Európskej komisie pre ¾udské
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práva, v ktorých je právo prístup k oficiálnym informáciám spájané s právom na slobodu prejavu
a informácií v zmysle èl. 10 Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd (Trend, è. 44, 1999).

1.3. INFORMÁCIE A SLOVENSKO
V posledných rokoch sa na Slovensku prihodili i takéto smutno-smiene situácie (Informácie  vec
verejná, 1999):
Pracovníci samosprávy v mestskej èasti Devínska Nová Ves odmietli vyda iadate¾om zoznam
poslancov miestneho zastupite¾stva a ich kontaktné adresy s tým, e to miestne zastupite¾stvo
neodsúhlasilo.

Riadite¾ke mimovládnej organizácie spravujúcej dve zariadenia poskytujúce sociálne sluby pre
zdravotne postihnuté deti bolo na príslunom odbore okresného úradu odmietnuté nahliadnu do
materiálu Koncepcia rozvoja sociálnych sluieb, pretoe dokument bol oznaèený ako interný a aj
jeho autor zostal utajený.

Úradník okresného úradu odmietol poda informácie o stavebnej uzávere dokonca starostke obce,
na ktorú bola uzávera uvalená.

iados znepokojených obyvate¾ov o informácie o vplyvoch skládky kyanidov v Senici na ivotné
prostredie bola zamietnutá. Dôvod  lekárske tajomstvo.

Okresný úrad odmietol poskytnú aktivistom správu z procesu posudzovania dopadu èinnosti na
ivotné prostredie s odôvodnením, e by ju mohli zneui.

Obèianka iadajúca organizaènú truktúru Ministerstva pôdohospodárstva SR, bola na vetkých
oslovených oddeleniach odmietnutá s tým, e takéto informácie sú neverejné (následne jej truktúru
aj s kontaktmi vydal vrátnik).

MVO pracujúce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mali záujem dosta proces
pride¾ovania zahraniènej pomoci pod verejnú kontrolu a pracova v tímoch spolu so zástupcami
tátnej správy a ïalích sektorov. Boli vak odmietnutí s argumentom, e nie je dôvod na to, aby
tátnej správe nedôverovali.

Nelojálnym novinárom boli v rokoch 1997-1998 systematicky odmietané akreditácie na tlaèové
besedy vlády SR, informácie o svojej èinnosti im odmietal poskytova aj Fond národného majetku
SR a v parlamente bol dokonca vydaný zákaz fotografovania z balkóna NR SR.
Existuje teda mnoho dôvodov, preèo Slovensko u dlhé roky potrebovalo právny predpis, ktorý by
upravil prístup verejnosti k informáciám. Napríklad:
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m Právo na informácie je základné ¾udské právo.
Právo na informácie je v Slovenskej republike garantované ústavou a inými dokumentmi o ¾udských
právach u od zaèiatku 90. rokov. Ide napríklad o Medzinárodný pakt o obèianskych a politických
právach, Listinu základných práv a slobôd èi Dohovor o ochrane ¾udských práv a základných slobôd.
Èlánok 26 Ústavy SR garantuje toto právo u od roku 1992. Dlho vak neexistoval iadny právny
predpis, ktorý by komplexne ustanovil podmienky, spôsob a postup, akým bolo moné právo na
informácie vyui. Z tohto poh¾adu je prijatie zákona o slobode informácií nielen dlhooèakávaným
vykonávacím právnym predpisom k blanketovému ustanoveniu prísluného ústavného èlánku,
ale zároveò aj významným krokom na ceste k plnohodnotnému realizovaniu základného ¾udského
práva na informácie.
m Kde sa nedarí informáciám, darí sa korupcii.
Ak niet informácií, niet ani slobody. Kvalitný zákon o slobode informácií dokáe úspene obmedzi
èo i len pokusy o korupèné èi klientelistické správanie. A osem z najmenej skorumpovaných krajín
ho preto u dlho vo svojom právnom poriadku má. Takýto zákon dlhodobo chýba len tam, kde to
vládnucej garnitúre z akýchko¾vek dôvodov vyhovuje. Slovenská republika medzi takéto táty u
naastie nepatrí.
m Nepruná a neefektívna verejná správa.
Drahá a nepruná verejná správa môe by jednou z najväèích prekáok na ceste k slobodnej
otvorenej spoloènosti. Rozptýlenie zodpovedností a kompetencií má za následok èasté
presadzovanie protekcionizmu a iných neiaducich praktík. Efektívnym rieením sa môe sta
decentralizácia, spojená s debyrokratizáciou a dereguláciou. Toto vak nie je moné bez otvoreného
prístupu k informáciám. Zákon o slobode informácií je ideálnym prostriedkom na zlepovanie
informaènej politiky jednotlivých úradov, a tak aj na zvyovanie právneho vedomia úradníkov
a obèanov.
m Absencia verejnej kontroly.
A 83 % obèanov Slovenska nedôveruje tátnym intitúciám (Gyarfáová  Zemanovièová, 2000,
s. 22). Kvalita a dostatok informácií vak prispievajú vade vo svete nielen k zvýeniu efektívnosti
verejnej správy, ale aj k posilneniu úèasti obèanov na rozhodovaní. Informácie sú teda skutoène
bazálnou podmienkou na priamu verejnú kontrolu. Kde ich je dos, existuje aj úèinná kontrola. Kde
chýbajú, vo vzahu obèan verzus verejná správa dominuje tát a jeho úradníci. Ten, kto tátny
mechanizmus platí, vak musí ma monos kontrolova, ako sa vyuívajú jeho dane. Aj tomuto
pomáha zákon o slobode informácií.
m Eurointegraèné ambície Slovenskej republiky.
Slovensko deklaruje svoje odhodlanie sta sa èlenom Európskej únie. Tá na základe pravidiel
prístupového procesu vyaduje v rámci verejného sektora dodriavanie etických hodnôt ako
napríklad transparentnos, zodpovednos èi dôveryhodnos. Zabezpeèenie bezproblémového prístup
k informáciám, realizovaného na základe pevných zákonom stanovených pravidiel je významným
krokom k stanovenému cie¾u.
Prijatie dobrého zákona o slobode informácií (zákon è. 211/2000 Z. z.), úèinného od 1. januára 2001,
tak znamená otvorenejiu a preh¾adnejiu verejnú správu, efektívnejiu kontrolu prostriedkov získaných
z daní obèanov a obmedzenie korupcie a klientelizmu. Je to teda zákon, z ktorého neprofituje iba urèitá
skupina. Týmto právnym predpisom získavajú vetci.
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2. VÝKLAD ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Motto:
Èo nie je tajné, je verejné.
Heslo slovenských MVO v kampani za prijatie zákona

Po takmer rok trvajúcej kampani Obèianskej iniciatívy, zdruujúcej vye sto tisíc obèanov zo 120
mimovládnych organizácií a médií, schválil koneène aj slovenský parlament v máji 1999 zákon
o slobode informácií. Týmto sa Slovenská republika definitívne zaradila medzi desiatky ostatných
demokratických tátov, ktoré garantujú právo na informácie peciálnym zákonom.
Zákon o slobode informácií hovorí o tom, kto má nárok na informácie, definuje osoby, ktoré sú
povinné zverejòova údaje a tie urèuje, aké informácie sú prístupné a kedy môe dôjs k obmedzeniu
ich zverejnenia. Zákon ïalej upravuje formu, akou sa iada o informácie, ustanovuje lehoty na vybavenie
iadosti a urèuje opravné prostriedky a sankcie za nesprístupnenie informácií.

2.1. KTO MÁ PRÁVO IADA O INFORMÁCIE
Zákon zdôrazòuje, e na prístup k informáciám má právo kadý. Nie je podstatné, èi je iadate¾
fyzická alebo právnická osoba. Dôleité nie je ani to, èi o informáciu iada slovenský tátny obèan,
cudzinec, osoba s dvojitým tátnym obèianstvom alebo osoba bez tátneho obèianstva. Taktie nie je
podstatný vek iadate¾a. Poznamena treba i to, e iadate¾ nemusí ma iadny konkrétny dôvod
alebo záujem, na ktorý informáciu chce (Piroík, 2000).

2.2. KTO JE POVINNÝ SPRÍSTUPÒOVA INFORMÁCIE
Zákon o slobode informácií ustanovuje pomerne irokú skupinu subjektov, ktoré sú povinné (buï na
iados alebo z vlastnej iniciatívy) poskytova informácie. Orgány, organizácie a intitúcie s touto
povinnosou sa nazývajú povinné osoby. Delia sa na es kategórii (Mogelská, 2000):
m tátne orgány: Národná rada SR, vláda SR, prezident SR, ministerstvá, ostatné ústredné orgány
tátnej správy, okresné a krajské úrady, súdy, Národná banka Slovenska, Generálna prokuratúra,
Najvyí kontrolný úrad, daòové, colné a banské úrady, vojenské správy, inpektoráty práce...;
m orgány územnej samosprávy: obecné a mestské zastupite¾stvá, starostovia a primátori, obecné
a mestské rady, perspektívne aj orgány vyích územných celkov...;
m právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu
právomoc rozhodova o urèitých právach a povinnostiach: Rada Slovenskej televízie,
Rozhlasová rada, Licenèná rada, Slovenská inpekcia ivotného prostredia, èlenovia stráe prírody,
lesnej stráe, vodnej stráe...;
m rozpoètové a príspevkové organizácie zriadené tátom alebo obcou: pohrebné sluby, bytové
podniky, koly, v niektorých mestách dopravné podniky èi podniky sluieb, zabezpeèujúce
nakladanie s komunálnym odpadom...;

11

CPHR  Transparency International Slovensko

m právnické osoby zriadené zákonom: Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, eleznice SR, Fond
národného majetku, Fond Pro Slovakia, Sociálna poisovòa, Veobecná zdravotná poisovòa...;
m právnické osoby zaloené vetkými predchádzajúcimi orgánmi a to za predpokladu, e
hospodária s verejnými prostriedkami, resp. majetkom tátu alebo obcí: akciové
spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzeným a iné obchodné spoloènosti alebo drustvá zaloené
tátom alebo obcou ak dostávajú tátne alebo obecné dotácie.

2.3. AKÉ INFORMÁCIE SÚ VEREJNE PRÍSTUPNÉ
Základný princíp, na ktorom je zákon o slobode informácií budovaný, by sa dal charakterizova
slovami èo nie je tajné, je verejné. Znamená to, e akáko¾vek informácia, ktorej zverejnenie iné
právne predpisy výslovne nevyluèujú a ktorú má zároveò povinná osoba k dispozícii, je verejne
prístupná (Piroík, 2000).
Informácia sa teda sprístupní, ak:
m nie je tajná (pozri 2.4.),
m úrad ju má k dispozícii (pozri ïalej).
Pod termínom ma nieèo k dispozícii sa rozumie, e informácia sa nachádza (resp. by sa mala zo
zákona nachádza) niekde u povinnej osoby. Povinnou osobou pritom nie je iba konkrétne oslovené
pracovisko, ale celá intitúcia (Kamenec a kol., 2000).
Preto ak napríklad Okresný úrad v Banskej Bystrici má svoje pracoviská v tomto meste
a zároveò povedzme aj v Slovenskej ¼upèi, má v zmysle zákona informáciu k dispozícii bez oh¾adu
na to, na ktorom konkrétnom pracovisku sa informácia nachádza.

2.4. AKÉ INFORMÁCIE MUSIA BY ZVEREJNENÉ POVINNE
Zákon o slobode informácií pozná dva spôsoby, akými mono sprístupni informácie. Popri prvom,
ktorým je sprístupòovanie na iados (pozri 2.6.1.), zavádza sa aj významná novinka, ktorou je
povinnos úradov aktívne zverejòova urèitý okruh údajov. V tomto druhom prípade teda musia vetky
povinné osoby z vlastnej iniciatívy a aj bez priameho vyzvania uverejòova (prostredníctvom vývesiek,
broúrok, internetu a pod.) minimálne nasledujúce údaje (Kamenec  Piroík, 2000):
m spôsob ktorým boli zriadené, ich právomoci, kompetencie a organizaènú truktúru,
m miesto, èas a spôsob akým u nich mono získava informácie na iados,
m informácie o tom, kde je moné poda iados, návrh, podnet a sanos a tie údaje o tom, kde,
kedy a ako je moné poda opravný prostriedok,
m postup, ktorý musia dodriava pri vybavovaní iadostí a lehotu, v rámci ktorej musia rozhodnú,
m preh¾ad predpisov, pokynov a intrukcií, na základe ktorých povinná osoba koná a rozhoduje,
m sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.
Okrem týchto veobecných údajov, ktoré musia zverejòova vetky povinné osoby, zákon o slobode
informácií ustanovuje aj peciálnu rozírenú informaènú povinnos, a to pre nasledujúce subjekty:
m Národná rada SR musí od 1. januára 2001 iniciatívne zverejòova nielen termíny schôdzí pléna
a zasadaní výborov, návrh programu rokovania a zápisnice z jednotlivých schôdzí, ale aj texty
predloených návrhov zákonov, a to maximálne do troch dní od ich podania Kancelárii NR SR
a tie texty prijatých zákonov, a to do troch dní po ich schválení v treom parlamentnom èítaní.
Ustanovuje sa aj nová povinnos NR SR zverejòova údaje o dochádzke poslancov na jej schôdze
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a na zasadania výborov a aj výpisy o hlasovaní poslancov (okrem prípadov tajného hlasovania
a neverejných schôdzí).
m Kancelária prezidenta SR je povinná okrem u sprístupòovaných èi inak bene dostupných údajov
zverejni aj program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta SR, ïalej miesto jeho pobytu
a tie odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu, resp. nariadenie nezaèína alebo nepokraèova
v trestnom stíhaní. Zverejnená musí by aj organizaèná truktúra Kancelárie prezidenta SR, vrátane
poètu jej zamestnancov.
m Vláda SR je od zaèiatku roku 2001 povinná zverejni texty materiálov predloených na rokovanie
vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh. Pod textami materiálov má zákon na mysli najmä
návrhy, správy a rozbory.
m Ministerstvá, ostatné ústredné orgány tátnej správy a orgány miestnej tátnej správy
zverejòujú materiály programového, koncepèného a strategického charakteru a texty právnych
noriem po ich uvo¾není na medzirezortné pripomienkovacie konanie.
Poslednou skupinou orgánov, ktoré majú v zmysle zákona o slobode informácií popri veobecnej aj
peciálnu informaènú povinnos, sú obecné, mestské a miestne zastupite¾stvá a po vytvorení druhého
stupòa samosprávy nimi budú aj zastupite¾stvá vyích územných celkov. Èo sa týka rozsahu, v akom
sú tieto orgány sami povinné referova o svojej èinnosti, zákon hovorí o primeranom pouití
ustanovení tých ustanovení, ktoré upravujú informaènú povinnos NR SR. Obecné, mestské a miestne
zastupite¾stvá by preto mali iniciatívne okrem iného zverejòova i menné výpisy poslancov pri hlasovaní
o predaji obecného a mestského majetku a pod. (Kamenec a kol., 2000).
Pod¾a sumáru zahranièných skúseností, jedným z najväèích prínosov ustanovení zákona o slobode
informácií o povinnosti zverejòova urèité penzum údajov aj bez povinnosti (t. j. aktívne), je tlak na
internetizáciu verejnej správy (Kuílek, 2000). Internet ako najlacnejí spôsob zverejòovania
informácií toti umoòuje zverejni mimoriadne ve¾ké mnostvo údajov, èo je výhodné nielen pre
komfort iadate¾a, ale aj pre odbúranie administratívneho náporu na strane poskytovate¾a. Ako si túto
povinnos plnia niektoré nae úrady si môe kadý zisti pod¾a zoznamu internetových adries
najdôleitejích slovenských orgánov tátnej moci a tátnej správy, ktorý je súèasou prílohy 1.

2.5. AKÉ INFORMÁCIE SÚ NEPRÍSTUPNÉ
Zákon o slobode informácií vychádza z mylienky maximálnej otvorenosti, obmedzenej iba presne
vypecifikovanými okruhmi. Pod tieto okruhy patria údaje, pri ktorých záujem jednotlivca alebo
spoloènosti na ich utajení, resp. nezverejnení, je silnejí ako záujem ostatných na ich sprístupnení.
iadaná informácia sa preto nesprístupní, ak ju iné zákony oznaèujú za tátne, sluobné,
bankové, daòové a obchodné tajomstvo. Informácia sa rovnako nesprístupní v prípade, ak existuje
iný zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k informáciám. Za takýto dôvod sa povauje
odovzdanie informácie osobou, ktorej takúto povinnos zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej
osoby oznámila, e so sprístupnením informácie nesúhlasí, ïalej zverejòovanie informácií na
základe osobitných zákonov, údaje dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, údaje
z rozhodovacej èinnosti súdov a orgánov èinných v trestnom konaní a informácie, ktorých
sprístupnením je moné porui ochranu duevného vlastníctva, s výnimkou, ak autor na výzvu
povinnej osoby na sprístupnenie súhlas udelí a jedenástym a zároveò posledným dôvodom
obmedzenia, resp. nesprístupnenia informácie je, ak sa iados týka miesta výskytu chránených
druhov rastlín, ivoèíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné ruenie, pokodzovanie
alebo nièenie (Kamenec  Piroík, 2000).
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Tu je struèný preh¾ad jednotlivých zákonných dôvodov na odmietnutie prístupu k informáciám.

Tabu¾ka 1
Preh¾ad jednotlivých zákonných dôvodov na odmietnutie prístupu k informáciám
V zmysle zákona o slobode informácií sa nesprístupnia informácie oznaèené
osobitným predpisom ako "tajné" resp. "tajomstvo".
tátne tajomstvo
m údaje tajné v zmysle zákona è. 100/1996
Z. z. o ochrane tátneho, sluobného
tajomstva, o ifrovej ochrane informácií
a o zmene a doplnení Trestného zákona
v znení neskorích predpisov
m informácie musia by oznaèené ako
"Prísne tajné" alebo "PT"

Príklad zo zoznamu skutoèností
tvoriacich predmet tátneho tajomstva
v rezorte Ministerstva ivotného prostredia SR:

Sluobné tajomstvo
m údaje tajné v zmysle zákona è. 100/1996
Z. z. o ochrane tátneho, sluobného
tajomstva, o ifrovej ochrane informácií
a o zmene a doplnení Trestného zákona
v znení neskorích predpisov,
m informácie musia by oznaèené ako
"Tajné" alebo "T"

Príklad zo zoznamu skutoèností
tvoriacich predmet sluobného tajomstva
v rezorte Ministerstva ivotného prostredia SR:

Bankové tajomstvo
m informácie tajné v zmysle § 38 zákona
è. 21/1992 Zb. o bankách

Bankovým tajomstvom sú vetky informácie
a doklady o záleitostiach, ktoré sa týkajú klientov
banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä
informácie o bankových obchodoch, stavoch na
úètoch a stavoch vkladov, ktoré sú banka a poboèka
zahraniènej banky povinné.

Daòové tajomstvo
informácie tajné v zmysle zákona
m è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Daòovým tajomstvom je informácia o daòovom
subjekte, ktorá sa získa v daòovom konaní
alebo v súvislosti s daòovým konaním,
teda napríklad príjmy a výdavky daòovníka, výku
preddavkov na daò a pod.

V oblasti obrany tátu
a) súhrnné údaje o ústredných orgánoch tátnej správy
a ich mobilizaènej pripravenosti na obranu tátu,
b) súhrnná dokumentácia na uvádzanie orgánov
tátnej správy do obrannej pohotovosti tátu.

V oblasti obrany tátu
a) údaje o mobilizaènej pripravenosti ministerstva
ivotného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len "ministerstvo") na obranu tátu,
b) smernica ma uvádzanie ministerstva
do obrannej pohotovosti tátu.

Avak!
Poruením daòového tajomstva nie je zverejnenie
a) zoznamu daòových dlníkov fyzických osôb
s daòovým nedoplatkom vyím ako 500.000,- Sk
a daòových dlníkov právnických osôb s daòovým
nedoplatkom vyím ako 5.000.000,- Sk,
b) zoznamu daòových subjektov, ktorým boli
poskytnuté ú¾avy z penále pokút,
zvýenia dane a z úrokov,
c) údajov o spáchaní daòového trestného èinu,
o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté
a odsúdenie nebolo zahladené.
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Obchodné tajomstvo
m údaje tajné v zmysle zákona è. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník

Obchodným tajomstvom sú skutoènosti obchodnej,
výrobnej alebo technickej povahy súvisiace
s podnikom, ktoré majú skutoènú materiálnu alebo
aspoò potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu
hodnotu, nie sú v prísluných obchodných kruhoch
bene dostupné, majú by pod¾a vôle podnikate¾a
utajené, a podnikate¾ zodpovedajúcim spôsobom ich
utajenie zabezpeèuje, teda napríklad zoznamy
zákazníkov, obchodné plány, obrat jednotlivých
predajní, know how, spôsob organizácie
a riadenia podniku....
Avak v zmysle § 10 zákona 211/2000 Z.z. na úèely
prístupu k informáciám za obchodné tajomstvo
nemono povaova informácie
m týkajúca sa závaného vplyvu na zdravie ¾udí,
svetové kultúrne a prírodné dedièstvo,
ivotné prostredie vrátane biologickej diverzity
a ekologickej stability,
m zneèisovaní ivotného prostredia,
m ktorá bola získaná za verejné financie alebo
sa týka pouívania verejných prostriedkov
alebo nakladania s majetkom tátu
alebo majetkom obce,
m tátnej pomoci,
m hospodárení právnických osôb s verejnými
prostriedkami, resp. o ich nakladaní
s majetkom tátu alebo obce.

V zmysle zákona o slobode informácií ïalej nesprístupnia ani informácie, ktorých dôvernos
je chránená na základe osobitných predpisov.
odovzdané povinnej osobe dobrovo¾ne,
t. j. bez právnej povinnosti

Ak napríklad fyzická osoba podá sanos v zmysle
zákona 152/1998 Z. z. o sanostiach, poskytne úradu
informácie bez toho, aby mala zákonnú povinnos to
urobi. Takéto informácie sa sprístupnia so súhlasom
osoby, ktorá informácie úradu poskytla.

týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby
napríklad údaje chránené v zmysle zákona
è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník, resp. zákona
è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobnýchúdajov
v informaèných systémoch

V administratívnych rozhodnutiach, ktoré sú
informáciou prístupnou obsahujú ve¾akrát informácie
(rodné èíslo, adresa trvaléhobydliska), ktoré majú
charakter osobných údajov fyzickej osoby a preto
sa takéto údaje z rozhodnutí nesprístupòujú.

chránené ako duevné vlastníctvo
napríklad v zmysle zákona è. 383/1997 Z. z.
Autorský zákon alebo zákon è. 527/1990 Zb.
o vynálezoch, priemyselných vzoroch
a zlepovacích návrhoch

Jednými zo základných autorských práv je právo
rozhodnú o zverejnení autorského diela, alebo da
súhlas na vytvorenie rozmnoeniny diela èo platí
aj v prípade prístupu k informáciám, ktoré majú
charakterautorského diela.

zverejòované povinnou osobou pravidelne
na základe osobitného zákona
napr. údaje zverejòované na základe zákona
è. 322/1992 Zb. o tátnej tatistike, resp. zákona
è.81/1992 Zb. o Tlaèovej agentúre SR a pod.

TA SR zabezpeèuje slovné a obrazové spravodajstvo,
ktoré spolu so spravodajstvom iných agentúr na
základe zmlúv dodáva periodickej tlaèi,
rozhlasom, televíziám a ïalím právnickým
a fyzickým osobám.
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týkajúce sa rozhodovacej èinnosti súdov
a orgánov èinných v trestnom konaní
t. j. údaje sprístupòované v zmysle zákona
è. 141/1961 Zb. Trestný poriadok a zákona
è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok

Prístup k informáciám z obèianskeho súdneho
konania a trestného konania (nazeranie do súdnych
spisov, informácie o pojednávaniach) je zabezpeèený
na základe ustanovení osobitných zákonov.

iados sa týka miesta výskytu chránených
druhov rastlín, ivoèíchov, nerastov,
skamenelín a hrozí ich neprípustné ruenie,
pokodzovanie alebo nièenie

Z dôvodu ochrany prírody a krajiny sú chránia
informácie ako napríklad hniezdiská chránených
druhov a pod., ktorých sprístupnenie by mohlo
ohrozi záujem spoloènosti na ochrane prírody

Struèné zhrnutie èastí 2.1.  2.5.

KTO - ÈO
KTO má nárok na
informácie
kadý

KTO musí
sprístupòova
informácie

ÈO musí by
sprístupnené

orgány tátnej
správy a územnej
samosprávy,
fyzické a právnické
osoby

vetky informácie,
ktoré má povinná
osoba k dispozícii,
ak to nevyluèuje
iný zákon
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ÈO musí by
sprístupnené bez
iadosti
právomoci,
kompetencie,
organizaèná
truktúra
povinných osôb,
postup ako
vybavova
informácie...

ÈO nemôe by
sprístupnené
tajomstvá
(tátne, sluobné,
bankové, daòové,
obchodné), osobné
údaje, duevné
vlastníctvo,...
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2.6. PROCES SPRÍSTUPÒOVANIE INFORMÁCIÍ
2.6.1. Èo musí obsahova iados o sprístupnenie informácie
Zákon o slobode informácií rozliuje dva spôsoby, ktorými môu povinné osoby sprístupni
informácie. Popri tzv. aktívnom zverejòovaní (pozri 2.4.), je druhou monosou sprístupòovanie na
iados. iados je moné poda nieko¾kými spôsobmi  písomne ústne, telefonicky, faxom,
elektronickou potou alebo aj iným spôsobom, ktorý je na jednej (u iadate¾a) i druhej (na úrade) strane
technicky vykonate¾ný. Správne podaná iados musí obsahova tyri základné náleitosti. Musí z nej
by zjavné ktorej povinnej osobe je urèená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob
sprístupnenia informácie iadate¾ navrhuje.
Ak by iados nemala vetky predpísané náleitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve iadate¾a,
aby iados doplnil a pouèí ho, ako je potrebné iados doplni. Povinná osoba stanoví iadate¾ovi na
doplnenie lehotu, ktorá nesmie by kratia ako 7 dní. Ak iadate¾ podanie napriek výzve nedoplní,
povinná osoba ho odloí a viac sa ním nebude zaobera.
2.6.2. Aké monosti má povinní osoba
Ak je obsah iadosti z formálneho h¾adiska v poriadku, povinná osoba iados posúdi a vykoná
jeden z nasledujúcich krokov (Kamenec a kol., 2000):
m Sprístupní informáciu
V prípade, e povinná osoba má poadovanú informáciu k dispozícii (pozri 2.3.) a jej
sprístupneniu nebráni iný právny predpis (pozri 2.5.), informáciu sprístupní a vydá o tom
rozhodnutie zápisom v spise. Spôsob, akým budú informácie sprístupnené, závisí predovetkým
od vôle iadate¾a (urèenie spôsobu sprístupnenia informácií je povinnou náleitosou iadosti
o informácie). Informácie mono získava osobne priamo na úrade (vrátane nazerania do spisov)
a tie doruèením na adresu, telefónne/faxové èíslo, resp. e-mailovú adresu uvedenú v iadosti. Ak
je to technicky moné, má iadate¾ právo na vyhotovenie kópií poadovaných informácií, alebo
na ich skopírovanie na disketu. Ak poadovaný spôsob sprístupnenia informácií nie je technicky
vykonate¾ný (napríklad úrad nemá e-mail), povinná osoba dohodne so iadate¾om inú
realizovate¾nú formu sprístupnenia.
m Odkáe na zverejnenú informáciu
Ak iados o sprístupnenie informácie smeruje k u zverejnenému údaju, povinná osoba najneskôr
do 5 dní oznámi iadate¾ovi, kde je moné takúto informáciu nájs a získa. Za zverejnené sa
povaujú najmä tie informácie, ktoré boli publikované v tlaèi, vyvesené na úradnej tabuli, sú
k dispozícii vo verejnej kninici alebo sú sprístupnené na webovskej stránke povinnej osoby.
Dôleitou podmienkou toho, aby bolo moné informáciu povaova za zverejnenú je to, e kadý je
bez väèích akostí schopný takúto informáciu opakovane vyh¾adáva a získava. V opaènom
prípade má iadate¾ právo trva na sprístupnení zverejnených informácií povinnou osobou.
m Postúpi iados
Ak povinná osoba poadovanú informáciu nemá k dispozícii a vie, kde mono takúto informáciu
získa, postúpi iados tej povinnej osobe, ktorá disponuje poadovanými informáciami. Ak nevie
kde mono poadované informácie získa, vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií (pozri
ïalí bod).
m Nesprístupní informáciu
Ak povinná osoba nevyhovie iadosti, resp. jej èasti, musí o tom vyda písomné rozhodnutie.
Obchodné spoloènosti a iné súkromné subjekty, ktoré sú povinné poskytova informácie
o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom tátu, poiadajú v lehote troch dní
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o rozhodnutie subjekt, ktorý ich zaloil. Ak v lehote ustanovenej zákonom povinná osoba nevydá
rozhodnutie alebo informáciu nesprístupní, zákon predpokladá fikciu, e bolo vydané rozhodnutie
o nesprístupnení informácie. Za deò doruèenia takéhoto rozhodnutia sa povauje 3. deò od uplynutia
lehoty na vybavenie iadosti.
2.6.3. Lehoty na vybavenie iadosti
Povinné osoby musia iados vybavi bez zbytoèného odkladu, najneskôr vak do 10 dní. Túto
lehotu mono predåi výnimoène o ïalích 10 dní ak:
m poadované informácie je potrebné vyh¾ada mimo sídla povinnej osoby,
m je poadovaný väèí poèet oddelených alebo odliných informácií,
m pri sprístupnení alebo vyh¾adávaní poadovaných informácií vznikli preukázate¾ne technické
problémy.
2.6.4. Ïalí postup v prípade nesprístupnenia informácie  odvolanie
V prípade nesprístupnenia informácie (nebola sprístupnená celá poadovaná informácia) alebo
obmedzenia prístupu k informáciám (nebola sprístupnená èas poadovanej informácie) sa iadate¾
môe v lehote 15 dní od doruèenia rozhodnutia odvola. Rovnako v 15-dòovej lehote mono poda
odvolanie proti tzv. fiktívnemu rozhodnutiu (t. j. rozhodnutiu uplynutím lehoty) o nesprístupnení
informácie.
iados bola podaná 10. januára 2001. Rozhodnutie bolo doruèené 20. januára 2001. Od 21.
januára 2001 zaèína plynú 15-dòová lehota na podanie odvolania, ktorá konèí 4. februára 2001.
O odvolaní rozhoduje buï samotná povinná osoba, ktorá rozhodla o nesprístupnení informácií a to
do 30 dní tzv. autoremedúrou alebo jej nadriadený (odvolací) orgán. Odvolací orgán má na rozhodnutie
15 dní od doruèenia. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, e potvrdil napadnuté rozhodnutie
niieho úradu. Za deò doruèenia tohto rozhodnutia sa povauje druhý deò po uplynutí lehoty.
Odvolanie bolo doruèené odvolaciemu orgánu 3. februára. Odvolací orgán musí rozhodnú do
18. februára. Ak v tejto nebolo iadate¾ovi vydané nové rozhodnutie, poènúc 19. februárom platí, e
odvolací orgán potvrdil rozhodnutie niieho úradu.
Ak iadate¾ovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môe do dvoch mesiacov od doruèenia
rozhodnutia o odvolaní poda alobu na súd a poadova preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí prístupu
k informáciám.

2.7. ÚHRADA NÁKLADOV A SANKCIE ZA PORUENIE ZÁKONA
O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Informácie sa sprístupòujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výke, ktorá nesmie prekroèi výku
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, obstaraním nosièov, resp. s odoslaním údajov
iadate¾ovi (tzv. potovné a balné). V iadnom prípade teda nesmú by do ceny informácie kalkulované
napríklad mzdové náklady poskytovate¾a informácie Povinnos zaplati úhradu môe by iadate¾ovi
odpustená. Podrobnosti o úhradách ustanovuje vyhláka Ministerstva financií SR.
V súvislosti s prijatím zákona o slobode informácií dolo aj k novelizácii zákona o priestupkoch.
Zavádza sa nový priestupok na úseku prístupu k informáciám. Toho sa dopustí ten, kto:
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m vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
m poruí povinnos urèenú zákonom o slobode informácií,
m vydaním rozhodnutia, príkazu èi iného opatrenia zapríèiní poruenie práva na sprístupnenie informácií.
Za takýto priestupok mono uloi pokutu do 50 000 Sk a zákaz èinnosti a na dva roky.

3. PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM Z POH¼ADU AUDITU
TÁTNEJ SPRÁVY
Motto:
Spása tátu spoèíva v bdelosti obèana.
Oficiálne heslo tátu Nebraska

Vláda SR schválila 30. augusta 2000 Audit súladu èinností a financovania ústredných orgánov
tátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti (ïalej len audit). Audit sa uskutoènil pod¾a uznesenia
vlády SR 985/1999 bod C. 26, ktorým vláda uloila podpredsedovi vlády I. Mikloovi v spolupráci
s ministerkou financií, ostatnými ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov tátnej správy
do 30.júna 2000 zabezpeèi audit súladu èinností a financovania ústredných orgánov tátnej správy
a organizácií v ich pôsobnosti, ako aj súlad èinností a financovania miestnej tátnej správy
(www.ineko.sk).
Audit sa èiastoène dotýka aj úpravy práva na informácie. Pokia¾ ide o vzah prístupu obèanov
k informáciám, závereèná správa k auditu odporúèa napríklad vypracováva výroèné správy o èinnosti
povinnej osoby, v ktorej by mali by zhodnotené výsledky èinnosti, efektívnos èinnosti intitúcie,
prípadne katalóg dokumentov a informácií, ktoré povinná osoba za ostatný rok vyprodukovala.
Závereèná správa k auditu taktie odporúèa ako prostriedok zefektívnenia a priblíenia výkonu správy
obèanom kadoroène organizova aj tzv. híring  verejný odpoèet èinnosti, kde bude moné klás
otázky manamentu intitúcií oh¾adne cie¾ov organizácie, efektívnosti ich dosahovania a predklada
návrhy na zmenu, na ktoré by mala nasledova oficiálna reakcia (Kamenec a kol, 2000).
Na implementáciu auditu do praxe nadväzuje vo veci prístupu k informáciám uznesenie vlády,
schválené v decembri, ustanovujúce návrh opatrení na zabezpeèenie jednotného postupu vetkých
povinných osôb, ktoré sú v riadiacej pôsobnosti vlády SR.
Uznesenie vlády SR a opatrenia majú organizaèný charakter. Predpokladá sa, e realizáciu zákona
a týchto opatrení zabezpeèia tatutárne orgány povinných osôb v rámci existujúcich rozpoètových
a personálnych kapacít, predovetkým vnútorným prerozdelením a racionalizáciou ostatných èinností.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje úprava organizaèných a pracovných poriadkov. V záujme
nerueného zabezpeèenia úloh súvisiacich s uplatòovaním zákona o slobode informácií sa medzi
opatrenia zaraïujú aj kontrolné mechanizmy, ktorými by sa malo predís zbytoèným prieahom,
prípadne súdnym sporom. Zoznam najdôleitejích opatrení je súèasou prílohy è. 2.
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ZÁVER
Motto:
Prijatie zákona o slobode informácií je len tretinou cesty.
Ïalou tretinou je jeho presadenie do verejnej správy,
praxe a myslíúradníkov a politikov.
Poslednou tretinou je nauèi
vyuíva monosti zákona verejnos.
O. Kuílek, tvorca èeského zákona o slobode informácií

Korupcia tu bola, je a zrejme aj bude. Boj s òou je vlastne bojom o jej èo mono najväèiu elimináciu
a minimalizáciu. Korupcia existovala a existuje stále. Ide vak o to, v akej miere.
Schválenie zákona o slobode informácií z tohto poh¾adu teda nie je a ani nemôe by veliekom.
Bolo by naivné oèakáva, e jeden zákon premení lusknutím prstov mnohé úrady a ich osadenstvo na
pruný informaèný servis, pripravený zo dòa na deò stopercentne a transparentne reagova na akúko¾vek
iados obèanov. Tie desiatky rokov informaèného Rakúsko-Uhorska sa jednoducho nedajú tak ¾ahko
preskoèi. Navye, obèania sa akoby odnauèili pýta
Zákon o slobode informácií vak môe by jedným z významných nástrojov pre vetkých tých, ktorí
chcú. Chcú slunú krajinu, slunú verejnú správu, sluných politikov. Pre tých, ktorých zaujíma, ako sa
hospodári s ich daòovými prostriedkami, pre tých, ktorým nie je ¾ahostajný spôsob spravovania vecí
verejných.
Tento zákon je výsledkom dobrovo¾nej aktivity vye 100 000 obèanov zo 120 mimovládnych
organizácií. Vznikol zdola a je urèený pre tých zdola. Pre kadého obèana, daòového poplatníka, pre
kadého, kto sa zaujíma...
Zákon o slobode informácií je akousi základnou kuchárskou knihou na získavanie informácií. Vo
vzahu obèan a verejná správa sa koneène stanovujú v oblasti prístupu k informáciám jasné pravidlá hry.
Tento právny predpis vytvára monos nahliadnu do vetkých úradných a úradníckych kuchýò, kde
sa varí za nae peniaze. Nie kadému kuchárovi sa to mono bude zo zaèiatku páèi. V kadom prípade
ve¾a zdaru, síl a vytrvalosti. A aby sme nezabudli  dobrú chu, OBÈANIA.
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PRÍLOHA 1

INTERNETOVÉ ADRESY NAJDÔLEITEJÍCH ORGÁNOV
TÁTNEJ MOCI A TÁTNEJ SPRÁVY
Národná rada SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úrad vlády: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezident SR:
...........................
MP SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MV SR:
...............................
MS SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MO SR:
...............................
MDPaT:
...............................
MH SR:
...............................
M SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MK SR:
...............................
MPh SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPSVaR:
..............................
MPSaPNM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MvaRR:
...............................
MZV SR:
..............................
MF SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MZ SR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protimonopolný úrad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úrad priemyselného vlastníctva SR: . . . . . . . . . .
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http://www.nrsr.sk/
http://www.government.gov.sk
http://www.prezident.sk/
http://www.lifeenv.gov.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.mod.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.education.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.privatiz.gov.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.finance.gov.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.indprop.gov.sk/ie.htm
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PRÍLOHA 2

OPATRENIA, KTORÉ STANOVUJÚ SPÔSOB PRÍSTUPU
K INFORMÁCIÁM V SÚLADE S DOKUMENTOM AUDIT
A SO ZÁKONOM O SLOBODE INFORMÁCIÍ
(výber)
Povinné osoby sprístupnia informácie spôsobom umoòujúcim hromadný prístup. Za spôsob
umoòujúci hromadný prístup sa povauje prístup prostredníctvom telekomunikaèného zariadenia,
najmä prostredníctvom siete internet. Táto povinnos sa nevzahuje na fyzické osoby a obce, ktoré nie
sú mestami.
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány tátnej správy a orgány miestnej tátnej správy zverejòujú aj
materiály koncepèného a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem po ich
predloení na medzirezortné pripomienkové konanie. Zverejòované informácie je potrebné aktualizova
minimálne v mesaèných intervaloch.
Na základe iadosti o sprístupnenie informácií musí povinná osoba sprístupni vetky informácie,
ktoré má k dispozícii, predovetkým informácie týkajúce sa hospodárenia s verejnými prostriedkami
a nakladania s majetkom tátu, prièom povinná osoba musí prija, zaevidova a vybavi kadú iados,
návrh alebo iné podanie. V tomto zmysle je potrebné uskutoèni kolenie pre zamestnancov, ktorí budú
so iadosami pracova.
Pracoviskom zodpovedným za vèasné a pravdivé poskytnutie informácií je organizaèný útvar
povinnej osoby pod¾a zamerania èinnosti a pod¾a druhu poskytovanej informácie (vecný gestor).
Vecným gestorom sú aj sekretariáty rôznych výborov, rád, komisií alebo pracovných skupín.
Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náleitostí iadosti sa urèuje pre iadate¾a lehota minimálne
7 dní. Po jej márnom uplynutí sa vec odloí bez vydania rozhodnutia.
Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie vrátane podmienok monosti
odpustenia úhrady urèí povinná osoba v súlade s osobitným veobecne záväzným predpisom
vydaným MF SR. Sadzobník úhrad spolu so spôsobom úhrady sprístupní povinná osoba na verejne
prístupnom mieste.
Informáciu je treba sprístupni formou urèenou iadate¾om, a a keï nie je moné ju sprístupni
touto formou, po dohode so iadate¾om nasledujú vetky ostatné monosti.
Registre a zoznamy vedené povinnými osobami, u ktorých zákon nevyluèuje verejnú prístupnos,
sa zverejòujú na vo¾ne prístupnej internetovej stránke. Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa
v týchto registroch a zoznamoch nie je poruením ochrany osobných údajov.
Informácie sa poskytujú aj z neukonèeného správneho konania. Pri ich sprístupòovaní dbajú
prísluné organizaèné útvary na ochranu informácií oznaèených za tátne, sluobné, bankové, daòové
a obchodné tajomstvo, za skutoènos podliehajúcu ifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti.
Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, poruenie povinnosti ustanovenej
zákonom o slobode informácií, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu èi opatrenia, ktoré zapríèiní poruenie
práva na sprístupnenie informácie, je poruením pracovnej disciplíny a priestupkom, za ktorý mono
uloi pokutu do 50 000 Sk.
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Povinné osoby príslune upravia svoje organizaèné poriadky a spisové a skartaèné poriadky
v zmysle zákona o slobode informácií a týchto opatrení.
Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií vykonáva v súlade so
zákonom o kontrole v tátnej správe Úrad vlády SR.
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