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Zhrnutie
V rámci projektu Právo na dobrú samosprávu Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika oslovil
247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí
Bratislavy) so žiadosťou o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií).
Žiadali sme informácie o existencii alebo neexistencii miestnych dokumentov upravujúcich
využívanie práva na informácie, petičného práva, uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov
obce, miestneho referenda a tiež rokovacie poriadky zastupiteľstiev a komisií. V prípade, že
samosprávy takéto dokumenty majú, žiadali sme o ich zaslanie elektronickou formou.1
Získané dokumenty sme po analýze a typizácii umiestnili do databázy, aby boli k dispozícii
aktívnym občanom, ktorí sa zaujímajú o správu vecí verejných a hľadajú informácie o
fungovaní samosprávy v iných mestách, aby ich mohli porovnať s fungovaním ich vlastnej
samosprávy.2
To, akým spôsobom nám samosprávy odpovedali (alebo neodpovedali) na tieto žiadosti
o informácie, je vyhodnotené v tejto štúdii.

Tab. č. 1: Samosprávy a sprístupňovanie informácií

počet oslovených
samospráv

počet odpovedí

podiel odpovedí z
oslovených
samospráv (v %)

samosprávy, ktoré
majú dokument
týkajúci sa
sprístupňovania
informácií

podiel samospráv,
ktoré majú
dokument z tých,
ktoré odpovedali (v %)

mestá

138

128

92,75

107

83,59

obce

70

51

72,86

20

39,22

mestské časti Bratislavy

17

16

94,12

9

56,25

mestské časti Košíc

22

19

86,36

6

31,58

142

66,36

spolu (vzorka)
247
214
86,64
Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv

1
2

Obsah žiadosti o informácie uvádzame v prílohe
Databáza dokumentov samospráv týkajúcich sa sprístupňovania a zverejňovania informácií je k dispozícii v prílohe
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Ignorovanie žiadosti o informácie

Žiadnu odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám nezaslalo 33 samospráv (10 miest, 4 mestské časti, 19 obcí):
Detva
Dunajská Streda
Hanušovce nad Topľou
Komárno
Rajecké Teplice
Senica
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Svidník
Košice
Košice - Košická Nová Ves
Košice - Nad Jazerom
Košice - Poľov
Bratislava - Záhorská Bystrica
Branč
Brunovce
Brusno
Dojč
Gabčíkovo
Horná Súča
Jahodná
Jasenová
Kopčany
Ladomirová
Necpaly
Ruská
Skalité
Suchá Dolina
Štítnik
Ulič
Zlatá Baňa
Zlaté
Zuberec
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Ľudské a technické kapacity

V niekoľkých prípadoch sa stalo, že samosprávy odpovedali neskôr (po zákonom stanovenom
termíne) z dôvodu, že zodpovedný pracovník bol práceneschopný. Vo väčšine prípadov sa za
to ospravedlnili. V menších obciach, ktoré nemajú veľký počet zamestnancov obecného
úradu, ochorenie jedného pracovníka môže naozaj v takomto prípade spôsobiť problém
s dodržaním zákonných lehôt (aj keď zákon umožňuje v odôvodnených prípadoch lehotu
na sprístupnenie informácie predĺžiť). V mestách a väčších obciach by však mali nielen kvôli
zákonu o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečiť aspoň čiastočnú vzájomnú
zastupiteľnosť zamestnancov obecných a mestských úradov.
Z mestskej časti Košice - Luník IX nám odpoveď na informácie zaslal hlavný kontrolór. Pritom
táto úloha prináleží iným pracovníkom obecného úradu. V odpovedi okrem iného uviedol, že
vzhľadom na to, že na úrade mestskej časti nemajú skener, požadované dokumenty, ktoré
nemajú v elektronickej podobe bude musieť naskenovať doma. Na jednej strane si vážime
snahu hlavného kontrolóra o sprístupnenie informácií v požadovanej podobe (aj keď
naskenovanie textových dokumentov do obrázkového formátu JPEG nepovažujeme
za vhodné), je však zarážajúce, že úrad mestskej časti druhého najväčšieho mesta
na Slovensku nie je vybavený skenerom. Otvára to otázku, či je z hľadiska výkonu
samosprávnych funkcií nevyhnutné, resp. primerané rozdelenie dvestotisícových Košíc na 22
mestských častí, ktoré navyše nie všetky ponúkajú občanom adekvátny servis.
Z mestskej časti Košice - Krásna nám síce požadované dokumenty poslali vo formátoch PDF a
DOC, vzhľadom na ich veľkosť a obmedzenia mailového serveru ich však museli posielať
v troch e-mailoch. Pritom minimálne rokovací poriadok zastupiteľstva by mal byť zverejnený
na webovom sídle mestskej časti.
Aj z mestskej časti Bratislava - Čunovo nám dokumenty poslali v prílohe v dvoch e-mailoch,
pretože im cez mailový server neprešli v jednom e-maili.
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Neprofesionalita a „štábna kultúra“

Niektoré odpovede na žiadosť o sprístupnenie informácií mali formálne alebo technické
nedostatky. Napríklad v liste z mestského úradu v Medzeve sa uvádzalo, že rokovacie
poriadky posielajú v prílohe, ale k e-mailu bol priložený iba rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva. V žiadosti o informácie sme žiadali aj rokovacie poriadky komisií, ak existujú.
Z mestského úradu v Bytči sme dostali e-mail, v ktorom sa uvádzalo, že tri požadované
dokumenty sú v prílohe, nebol tam však ani jeden. Takisto pracovníci úradu uviedli, že dva
dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke mesta, neuviedli však presný odkaz. Uviedli
však presný názov dokumentov, takže bolo možné ich vyhľadať na webovom sídle mesta.
Mestský úrad Ilava vo svojej odpovedi uviedol, že dokument je zverejnený na internetovej
stránke mesta www.ilava.sk /lišta "Mestský úrad"- "dokumenty a organizačné smernice""rok 2006". Aj podľa informácie na uvedenej webstránke by tam Smernica o poskytovaní
informácií mala byť. Zrejme z dôvodu nejakej chyby v čase zaslania odpovede (22.2.2013) a
aj o mesiac neskôr v čase finalizovania tejto štúdie tam táto smernica nebola.
Ilava: Chýbajúca Smernica o poskytovaní informácií | odkaz na web

Z mestského úradu v Leviciach nám v odpovedi zaslali odkazy, na ktorých sa dokumenty mali
nachádzať na webovej stránke obce, odkazy však boli nefunkčné. Dokumenty sa nám však
na webovej stránke mesta podarilo pomerne ľahko nájsť.

6

7

Prístup samospráv k žiadostiam o sprístupnenie informácií

Z Mestského úradu Gbely sme dostali odpoveď, že niektoré požadované dokumenty sa
nachádzajú na webovom sídle mesta, bez presných odkazov na požadované dokumenty a
bez popisu ich umiestnenia. Podľa názvov dokumentov sa podarilo vyhľadať iba dva
z dokumentov. V odpovedi na našu žiadosť o spresnenie už uviedli popis, ako sa
k dokumentom dostať, ale nie priame odkazy na ne. Navyše, pri prvej odpovedi uviedli, že
rokovacie poriadky komisií sú schválené ako VZN, v druhej odpovedi už opravili, že sa jedná
o smernicu.
Mať na obecnom (mestskom) úrade k dispozícii skener je v dnešnej dobe elektronickej
komunikácie podľa názoru autorov štúdie nevyhnutnosť. Len samotné disponovanie
skenerom však nestačí, je potrebné toto zariadenie aj vedieť používať. Príklady z niektorých
miest a obcí však ukazujú, že zamestnanci nie sú primerane zaškolení do používania tejto
jednoduchej techniky.
Z obce Dolná Mariková nám zaslali prehľadnú odpoveď, existujúce dokumenty v prílohe, ale
sprievodný list naskenovaný vo formáte JPEG. Sprievodný list vo formáte JPEG sme dostali aj
z košickej mestskej časti Košice - Ťahanovce. Podobne z mestskej časti Košice - Lorinčík nám
rokovací poriadok zastupiteľstva poslali ako 8 JPEG obrázkov, ktoré mali spolu takmer 12 MB.
Formát JPEG je pritom určený na ukladanie a spracovanie obrázkov, predovšetkým fotografií
a nie je vhodný na elektronické spracovanie textu. Pre uloženie naskenovaného textu je
optimálny formát PDF v ktorom sme dostali naskenované dokumenty z väčšiny samospráv.
Žiadosť o informácie sme podali elektronickou formou (e-mailom) a v elektronickej podobe
sme žiadali aj zaslanie požadovaných informácií. Prevažná väčšina samospráv nám
informácie sprístupnila v elektronickej forme, niekoľko z nich (napríklad obce Šajdíkove
Humence a Nový Tekov) nám však požadované informácie poslali v podobe papierových
kópií poštou.
Vzhľadom na to, že obec Šajdíkove Humence má svoje webové sídlo, na ktorom zverejňuje
povinne zverejňované doklady (zmluvy) naskenované vo formáte PDF, predpokladáme, že
na obecnom úrade majú k dispozícii skener (dnes sa dá zakúpiť za pár desiatok eur) a nemal
byť problém požadované dokumenty zaslať v elektronickej podobe. Dokumenty ako
smernica, ktorou sa vydáva vnútorný pokyn starostky na zabezpečenie jednotného
uplatňovania zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, rokovací poriadok OZ a rokovací poriadok komisií OZ, by bolo
vhodné zverejniť na webovom sídle obce.
Z obce Šajdíkove Humence nám však v elektronickej podobe poslali aspoň odpoveď na našu
žiadosť a informácie o existencii dokumentov, ktoré nám dodatočne zaslali v papierovej
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podobe. Z Obce Nový Tekov prišiel iba list zaslaný poštou, pričom obec má svoje webové
sídlo, na ktorom tiež v súlade so zákonom zverejňuje naskenované zmluvy.
Špecifický prípad nízkej štábnej kultúry je obec Nižná Boca, ktorej starosta poslal prázdny
mail s rokovacím poriadkom OZ v prílohe, pričom sa neobťažoval ani napísaním krátkeho
sprievodného mailu, že iné požadované dokumenty obec nemá.
Do kategórie štábnej kultúry zaraďujeme aj požiadavku, aby na jednu žiadosť o informácie
bola jedna vyčerpávajúca odpoveď. Viaceré samosprávy odpovedali na dvakrát, či preto, že
pri prvej odpovedi na niektoré dokumenty zabudli, alebo preto, že odpoveď nezabezpečoval
resp. nekoordinoval jeden zamestnanec úradu.
Špecifickým prípadom je Mestský úrad Gelnica, z ktorého sme dostali odpoveď
v elektronickej podobe s priamymi odkazmi na požadované dokumenty. Ako sa však ukázalo,
odkazy boli nefunkčné. Mesto zrejme pred časom zmenilo štruktúru webového sídla
a úradníci nás odkázali na pôvodné, avšak už nefunkčné odkazy. Dokumenty sa nám však
pomerne ľahko podarilo nájsť, keďže webové sídlo má integrované vyhľadávanie
prostredníctvom služby Google. Druhý dôvod pre zaradenie mesta Gelnica do kategórie
problematickej štábnej kultúry je skutočnosť, že MsÚ nás informoval, že Rokovací poriadok
mestského zastupiteľstva existuje, ale nie je k dispozícii v elektronickej podobe a v prípade
ak si ho želáme zaslať, možno tak urobiť poštou, pričom uviedli približné náklady
na kopírovanie a poštovné. Na našu opätovnú požiadavku o zaslanie dokumentov
v elektronickej podobe nám zaslali naskenovaný dokument. Okrem toho, že je zarážajúce, že
mesto Gelnica nemá takýto dôležitý dokument v elektronickej podobe, by sme očakávali, že
úrad takýto dokument automaticky naskenuje a sprístupní na svojom webovom sídle pre
verejnosť.
Pri zasielaní žiadosti o informácie hlavnému mestu Bratislava sme sa stretli s problémom,
komu adresovať e-mailom žiadosť o sprístupnenie informácie. Na stránke Servis pre občana
uvádza bratislavský magistrát dve „oficiálne“ e-mailové adresy: info@bratislava.sk a
sluzbyobcanom@bratislava.sk. Na adresu info@bratislava.sk sme zaslali aj našu žiadosť
o informácie. Keďže sme odpoveď nedostali v zákonom stanovenej lehote, preverovali sme,
či našu žiadosť dostali. Na webovom sídle mesta Bratislava existuje ešte aj stránka
Sprístupňovanie informácií v podmienkach samosprávy podľa zákona 211/2000 Z. z.,
na ktorej sa uvádza nasledovné: „Upozornenie: Žiadosti na sprístupňovanie informácií podľa
zákona 211/2000 treba podávať na: číslo faxu: +421 2 544 143 92, email:
maria.pulcova@bratislava.sk“.
Na tejto stránke sa však nachádza aj odkaz na dokument Vzor žiadosti o poskytnutie
informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z., v ktorom sa ako kontaktná e-mailová adresa
uvádza sluzbyobcanom@bratislava.sk.
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Bratislava: Servis pre občana uvádza dva oficiálne kontaktné e-maily: info@bratislava a
sluzbyobcanom@bratislava.sk | odkaz na web

Bratislava: Sprístupňovanie informácií v podmienkach samosprávy podľa zákona 211/2000 Z.
z. uvádza, že žiadosti treba adresovať na e-mail: maria.pulcova@bratislava.sk | odkaz na web
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Bratislava: Vo vzore žiadosti o poskytnutie informácie sa uvádza, že žiadosti treba adresovať
na e-mail: sluzbyobcanom@bratislava.sk | formát .rtf
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Uvedením rozdielnych e-mailových adries na webovej stránke a vo vzorovom dokumente sa
vytvára zbytočný zmätok. Navyše, používať ako kontaktnú e-mailovú adresu pre zasielanie
žiadostí o informácie adresu konkrétneho zamestnanca úradu vo formáte
meno.priezvisko@názovobce.sk nie je dobré riešenie. V prípade jeho odchodu z úradu (alebo
prechodu na inú pracovnú pozíciu v rámci úradu) je potrebné meniť adresu na zasielanie
infožiadostí. Optimálne riešenie je vytvorenie špeciálnej e-mailovej adresy napríklad
info@názovobce.sk.
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„Formalisti“

Pri odpovediach na žiadosti o informácie je dôležitý predovšetkým obsah, ale
nezanedbateľná je aj forma. Vo viacerých prípadoch, popísaných najmä v predošlej časti,
forma odpovedí na žiadosti zaostávala za obsahom, čo v niektorých prípadoch znižovalo
prehľadnosť odpovede na viaceré otázky. V niektorých prípadoch si zase obce a mestá
potrpeli na formu až v prehnanej miere.
Extrémnym prípadom je úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory, ktorý vydal rozhodnutie
o zamietnutí sprístupniť informácie. V zdôvodnení tohto rozhodnutia bolo uvedené, že tieto
dokumenty nemajú (teda niektoré z nich). Pritom nám v podstate odpovedali na našu
žiadosť o informácie či dané dokumenty majú (a iba v prípade ak ich majú sme žiadali ich
sprístupnenie). Zodpovední pracovníci si tak zbytočne vyrábali nadprácu.
Podobne veľmi, až zbytočne formálnu odpoveď nám zaslalo aj mesto Senec vzhľadom na to,
že väčšinu požadovaných dokumentov nemajú. Pritom v prípade dokumentov ktoré mesto
má, uviedli síce ich presnú lokalizáciu na webovom sídle, ale nie presné odkazy na
dokumenty.
Do kategórie formalistov možno zaradiť aj Mestský úrad Strážske, ktorý nám zaslal
naskenovaný originál rokovacieho poriadku MZ (s pečiatkou mesta a podpisom primátora)
ktorý má 7,5 MB, pričom z webového sídla je možné stiahnuť PDF verziu, ktorá má iba
194 kB.
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Vajnory: Rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie, ktorú nemajú | formát .pdf
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Protiklady

Pri odpovediach na naše žiadosti sme sa stretli aj s protikladným prístupom rôznych
samospráv k podobným situáciám.
Z Mestského úradu Trebišov nás vo februári 2013 informovali, že sa pripravuje smernica
o poskytovaní informácií na žiadosť, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.3.2013. Navrhované
znenie tejto smernice nám iniciatívne zaslali.
Z Mestského úradu Sobrance nás informovali, že dokument, ktorý bližšie upravuje
sprístupňovanie informácii na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám, je momentálne stiahnutý z webstránky mesta a úrad pracuje na úprave tohto
dokumentu. Neposlali nám však znenie ani pôvodného ani nového dokumentu.
V prípade, ak predmetný dokument bol iba „informáciou“ pre občanov zverejnenou
na webovej stránke mesta, a nie úradným dokumentom, mala samospráva informovať, že
predmetný dokument v čase odpovede neexistuje. V prípade, ak predmetný dokument bol
úradným dokumentom (VZN, smernica, zásady a pod.), mali ho poskytnúť, pretože jeho
platnosť nekončí jeho stiahnutím z webovej stránky, ale zrušením tohto dokumentu tým, kto
ho schválil (mestské zastupiteľstvo, primátor, prednosta). Z odpovede mestského úradu však
nebolo zrejmé, o aký typ dokumentu sa jedná.
Mestský úrad v Žarnovici nám na každú otázku odoslal presný názov dokumentu a odkázal
nás na webovú stránku mesta. Aj keď neuviedol priame odkazy či popis umiestnenia
dokumentov, vďaka tomu, že v odpovedi uviedol presné názvy dokumentov a vďaka tomu,
že na webovom sídle má integrované vyhľadávanie prostredníctvom vyhľadávača Google,
všetky dokumenty je možné pomerne jednoducho nájsť.
Na druhej strane, z mestského úradu v Malackách odpovedali, že dokumenty majú a sú na
webovom sídle mesta. Keďže neuviedli ich názvy (ani či sa jedná o VZN, smernice alebo iný
typ dokumentu), ich vyhľadávanie na webovom sídle mesta nebolo jednoduché ani rýchle.
Tento postup nie je v súlade so znením zákona slobodnom prístupe k informáciám, ktorý v §
7 uvádza ohľadom odkazu na zverejnenú informáciu nasledovné: „Ak predmetom žiadosti je
získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba 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.“
Bez uvedenia presného a úplného názvu dokumentu je jeho vyhľadanie a získanie
problematické.
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Zmarená práca a zbytočná nadpráca

Stará známa ľudová múdrosť, že len snaha nestačí, sa prejavila pri odpovediach niektorých
miest a mestských častí. Na mysli máme tie samosprávy, ktoré síce do odpovedí uviedli
presné hypertextové odkazy na dokumenty, lenže tieto listy pripravené v elektronickej
podobe vytlačili (zrejme kvôli tomu aby ich mohli podpísať zodpovedné osoby) a následne
naskenovali do podoby v ktorej sa odkazy stali nefunkčnými (nedalo sa na ne ani „kliknúť“
ani ich skopírovať).
Takto dobrý (alebo skôr „dobrý“?) úmysel niektorých úradníkov miest Čadca, Krompachy a
Šaľa, či mestskej časti Bratislava - Rača vyšiel nazmar, pretože sprístupnené odkazy bolo
potrebné prepísať alebo znovu vyhľadať.
Obec Hrabušice patrila medzi tie, ktoré si svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona splnili
v zákonnej lehote, odpovedala na všetky naše otázky a zaslala nám aj požadované
dokumenty v prílohe e-mailu. Smernicu obce Hrabušice o prístupe k informáciám nám však
poslali naskenovanú ako 7 JPEG obrázkov a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Hrabušiciach ako 9 JPEG obrázkov. Pritom v sprievodnom texte poslali priamy hypertextový
odkaz na webstránku obce, sekciu „Dokumenty na stiahnutie“ na ktorej sa nachádza
spomínaná smernica ako jeden dokument vo formáte PDF a rokovací poriadok tiež ako jeden
dokument vo formáte Word DOC.
Pracovníci obecného úradu tak úplne zbytočne strávili čas skenovaním dokumentov, ktoré sú
v elektronickom formáte na webovom sídle obce. Navyše do obrázkového formátu JPEG
namiesto do formátu PDF, ktorý je pre dokumenty oveľa vhodnejší, pretože okrem iného,
jeden viacstránkový dokument sa dá naskenovať ako jeden súbor. Pritom obec Hrabušice má
rôzne úradné dokumenty prehľadne umiestnené na uvedenej stránke svojho webového
sídla.
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Šaľa: Nefunkčné odkazy na zverejnené informácie v naskenovanej odpovedi| formát .pdf
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Zlé príklady

Do kategórie zlých príkladov patria, samozrejme, v prvom rade samosprávy, ktoré si nesplnili
svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 211/2000 Z. z. a neodpovedali na našu žiadosť
o sprístupnenie informácií. Tie sú vymenované v úvode tejto štúdie. Zlé príklady sa však
vyskytli aj medzi samosprávami, ktoré na našu žiadosť odpovedali. Osobitnou kategóriou sú
samosprávy, ktoré sa správajú obštrukčne.
Sem patrí napríklad mesto Spišské Podhradie, z ktorého sme na prvú žiadosť o informácie
dostali odpoveď od primátora Mgr. Jozefa Baču, v ktorej žiadosti o informácie upozornil, že
jeho žiadosť „nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v §14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám“. Neuviedol však, ktoré konkrétne.3
Keďže žiadosť o informácie obsahovala všetko, čo podľa zákona mala, autor žiadosti
o informácie požiadal primátora, aby spresnil, čo v žiadosti chýba. Primátor autora žiadosti
následne informoval, že žiadosť „nespĺňa požiadavky na dostatočnú identifikáciu žiadateľa“.
V žiadosti pritom bolo uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo
domu, PSČ), čiže presne tie údaje, ktoré infozákon vo vzťahu k žiadateľovi o informácie
vyžaduje.
Tvrdenie, že keďže žiadosť bola odoslaná z e-mailovej adresy info@institute.sk, nie je možné
overiť, či žiadateľom je skutočne osoba, ktorej osobné identifikačné údaje sú uvedené
v žiadosti o informácie, nemá žiadnu oporu v zákone4, pretože zákon nevyžaduje a
neumožňuje povinnej osobe overovať, či žiadosť podala osoba, ktorej meno a adresa sú
uvedené na žiadosti. Konanie primátora mesta Spišské Podhradie tak nie je ničím iným, iba
obštrukciou a demonštráciou sily (a arogantnosti) voleného predstaviteľa nad občanmi. A aj
porušením zákona.
Podobne obštrukčne si počínal aj starosta obce Lehota pod Vtáčnikom RSDr. Ján Cipov, ktorý
v odpovedi na žiadosť o informácie uviedol: „Dostali sme Vašu elektronickú žiadosť o
sprístupnenie informácií. Aby sme mohli riadne, zodpovedne a úplne vybaviť Vaše emailové
podanie z 15.2.2013, zdvorile žiadame o potvrdzujúcu správu, že ide o Vaše podanie a o Vašu
skutočnú emailovú adresu, čo sa pri elektronickom podaní nedá zistiť. Chceme zamedziť, aby
nebolo podanie dané inou osobou pod Vašim menom.“
V tejto súvislosti je vhodné odcitovať zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR ktoré
denníku Korzár poskytla hovorkyňa ministerstva: „Nie je dôvod, aby povinná osoba vyzývala
3

Viac o prípade obštrukcií Spišského Podhradia nájdete na adrese http://samosprava.institute.sk/spisske-podhradie-robi-obstrukcie-priuplatnovani-infozakona a taktiež v prílohe tejto štúdie
4
Mesto neodpovedalo na mail. Podľa infozákona malo, Stanovisko - Aký je názor ministerstva spravodlivosti, 15.3.2013, dostupné na
adrese http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/6734067/mesto-neodpovedalo-na-mail-podla-infozakona-malo.html
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žiadateľa o doplnenie žiadosti predložením jej písomného znenia, resp. ústne do zápisnice a
pod. Takýto postup povinnej osoby nemá oporu v zákone,“ uviedla hovorkyňa.
Platí, že každý má právo na prístup k informáciám, bez toho, aby bližšie preukazoval dôvod či
záujem na informácie.
„Ak teda žiadateľ vo svojej žiadosti podanej elektronickou poštou uviedol všetky náležitosti
(meno, priezvisko, názov, obchodné meno, adresu bydliska či sídla), niet dôvodu, aby si
povinná osoba „overovala ich pravdivosť“.5
Mesto Vrbové sa do kategórie zlých príkladov dostalo z troch dôvodov. Prvým je „zvláštna“
forma potvrdenia prijatia žiadosti o informácie priamo od primátora mesta Vrbové. Miesto
štandardného potvrdenia prijatia žiadosti, ktoré zaslala väčšina obecných a mestských
úradov, primátor Vrbového Ján Janoška napísal autorovi žiadosti o informácie nasledovný email: „Všetky Vaše požadované informácie sú sprístupnené verejnosti. Ak Vás zaujíma
niektorá konkrétna problematika som ochotný obetovať sa, nájsť si čas a ukázať Vám k
nahliadnutiu čo potrebujete. ... Keď ako exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky
momentálne nemáte zmysluplnejšiu náplň práce nezaťažujte prosím nevyžiadanou poštou emailovú adresu primator@vrbove.sk. Poprosím Vás, aby ste nezneužívali inštitút Slobody
informácií na naplnenie osobných cieľov pri doktorandskom štúdiu.“ 6
Potom, čo žiadateľ o informácie poďakoval za potvrdenie prijatia žiadosti a vyjadril nádej, že
bude vybavená v súlade so zákonom, primátor odpovedal, že „Mesto Vrbové nemá
k dispozícii Vami požadované informácie“.
Niekoľko dní po tejto neštandardnej komunikácii však bola zaslaná odpoveď od prednostky
mestského úradu, ktorá v súlade so zákonom požadované informácie sprístupnila. Zaslala ich
však poštou, nie v elektronickej podobe, ako bolo požadované. To je druhý dôvod, prečo sa
mesto Vrbové dostalo do kategórie zlých príkladov. Tretím dôvodom bola trochu chaotická
odpoveď, keďže odpovede na druhú a tretiu otázku boli prehodené.

5

Mesto neodpovedalo na mail. Podľa infozákona malo, Stanovisko - Aký je názor ministerstva spravodlivosti, 15.3.2013, dostupné na
adresehttp://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/6734067/mesto-neodpovedalo-na-mail-podla-infozakona-malo.html
6
Purpurová ruža z Vrbového, dostupné na adrese http://dostal.blog.sme.sk/c/323735/Purpurova-ruza-z-Vrboveho.html
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Odpoveď – neodpoveď prišla z Mestského úradu Malacky: „tymto Vam oznamujem, ze
vsetky Vami pozadovane dokumenty mame zverejnene na webovej stranke mesta Malacky
www.malacky,sk, ak by ste materilay pozadovali v pisomnej forme, budeme Vam ich uctovat
v zmysle platnej smernici č. 5/2012 o postupe o spristupnovani informacii v podmienkach
mesta Malacky.
k bodu 1, 3, 5, 11 - vsetky dokumenty su v elektronickej forme zverejnene
k bodu 7, 9 - pozadovane dokomenty mesto nevydalo“
Zodpovedný pracovník mestského úradu si v prvom rade sám sebe odporoval, keď najprv
uviedol že „všetky Vami požadované dokumenty máme zverejnené na webovej stránke
mesta“ a vzápätí uviedol, že „k bodu 7, 9 - požadované dokumenty mesto nevydalo“.
V druhom rade, mestský úrad neodpovedal na našu otázku, ak mesto dokument, na ktorý sa
pýtame, má, aký je jeho názov. Do tretice mestský úrad nás odkázal na webovú stránku
mesta, neuviedol však ani odkaz na zverejnenú informáciu a dokonca ani popis umiestnenia
dokumentov na webovej stránke mesta. Keďže neboli známe ani názvy dokumentov, ani to,
či ide o VZN, smernice alebo interné pokyny, ich vyhľadávanie na webovej stránke mesta
bolo problematické. Výsledkom bolo, že dva z dokumentov, ktoré mesto údajne má
(dokument upravujúci zverejňovanie informácií na webstránke a dokument upravujúci
petície), sme nenašli. Na druhej strane, našli sme VZN upravujúce miestne referendum,
napriek tomu, že podľa informácie z úradu mesto takýto dokument nevydalo.
Starosta obce Zemplínske Hámre zaslal nasledujúcu odpoveď: „Na webovej stránke obce
www.zemplinskehamre.sk v časti Úradná tabuľa sú uverejnené všetky nevyhnutné
dokumenty, potrebné pre život obce, ktoré obec doposiaľ prijala. V časti VZN obce sú vo VZN
č. 59-2010 o poskytovaní informácií uverejnené podmienky a sadzobník. Pokiaľ, podľa Vašej
požiadavky nie sú niektoré dokumenty na Úradnej tabuli zverejnené, neboli obcou z dôvodu
neaktuálnosti prijaté.“
Podobnú odpoveď zaslal aj starosta obce Slovenské Nové Mesto: „na základe Vášho emailu
Vám oznamujeme, že VZN, Rokovací poriadok aj ostatné dokumenty obce sa nachádzajú na
stránke obce: http://slovenskenovemesto.sk.
V ostatných prípadoch sa obec riadi príslušnými platnými zákonmi, nariadeniami vlády a
usmerneniami.“
Obaja starostovia nás odkázali na údajne zverejnené informácie na webovej stránke ich
obce. Ich odpovede však neobsahovali jednoznačnú informáciu, ktoré z dokumentov majú a
aké sú ich presné názvy. Neuviedli ani presné linky na dokumenty na webovej stránke.
Navyše, v prípade obce Slovenské Nové Mesto sme pri vyhľadávaní rokovacieho poriadku
zistili, že dokument na webovej stránke v čase zaslania odpovede z obecného úradu
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(18.2.2013) nebol prístupný zrejme kvôli technickej chybe v odkaze na webstránke. A nebol
prístupný ani o mesiac neskôr v čase finalizovania tejto štúdie.
Takéto odpovede nie sú v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Samospráva môže odkázať na zverejnenú informáciu, ale nie odkázať občanovi, nech si
na webovom sídle samosprávy hľadá, či samospráva prijala alebo neprijala daný dokument.
Navyše, predpokladom je, že daný dokument je na webovom sídle naozaj dostupný.
Mestský úrad Šamorín zaslal síce obsiahlu, ale neštruktúrovanú odpoveď, v ktorej
neodpovedal na všetky položené otázky, ale zaslal informácie, ktoré neboli požadované.
Úrad Mestskej časti Košice - Krásna v prvej odpovedi na žiadosť o sprístupnenie informácií
uviedol: „k Vašej žiadosti, podanej v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
s ktorou ste sa na našu mestskú časť obrátili, Vám v prílohe listu k jednotlivým bodom
podávame predbežné informácie. V liste je zároveň uvedená aj suma, ktorú je potrebné
pred poskytnutím informácií uhradiť. Svoje rozhodnutie nám prosím oznámte.“
Podľa súdnej praxe nemožno podmieňovať vybavenie žiadosti predbežným zaplatením
úhrady materiálnych nákladov.
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 S 216/02 zo dňa 14. novembra 2002
„Obmedziť právo na sprístupnenie informácií je teda možné len zo zákonom ustanovených
dôvodov. Nezaplatenie finančnej úhrady materiálnych nákladov vopred nie je podľa zákona
o slobode informácií dôvodom na obmedzenie prístupu k informáciám. Z procesu
sprístupňovania informácií, ktorý je upravený v ust. § 14 a nasl. cit. zákona nevyplýva
pre povinnú osobu možnosť nerozhodnúť o žiadosti o informáciu alebo informáciu
nesprístupniť z dôvodu, že žiadateľ vopred nezaplatil finančnú úhradu nákladov. Zaplatenie
finančnej úhrady vopred nie je podľa zákona podmienkou ďalšej činnosti štátneho orgánu. ...
Podľa ust. § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií, žiadosť o sprístupnenie informácie
povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od podania žiadosti.
Z uvedeného vyplýva, že povinná osoba musí teda do 10 dní buď informácie sprístupniť, alebo
vydať písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Žiadateľovi teda jednoznačne
zo zákona vyplýva právo, aby sa o jeho žiadosti v zákonnej lehote (do 10 dní) rozhodlo, a to
bez ohľadu na to, či vopred zaplatil finančnú úhradu materiálnych nákladov alebo nie.“7

7

Wilfling, Peter, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Komentár, Problémy z praxe, Rozhodnutia súdov, VIA IURIS – Centrum
pre práva občana, 2012 http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozura.pdf
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Úrad Mestskej časti Košice - Myslava v odpovedi na žiadosť o sprístupnenie informácií
uviedol: „taktiež sadzobník nákladov za sprístupnenie informácií podľa zák.č. 211/2000 Z.z. napr.:
- odoslanie inofomácie e-mailom 1 správa bez príl. 0,05 ?
- odosl. inf. s prílohou 0,05 ? + 0,02 ? (príl. 1 strana)“
a
„Materiál bol písaný ešte v T602 musel by byť skenovaný a bolo by to finančné nákladné“
Autorom štúdie nie je jasné, v čom spočíva (materiálna) finančná nákladnosť naskenovania
niekoľkostranového textu, keďže so skenovaním majú osobné skúsenosti. Vzhľadom na to,
že mestská časť Košice - Myslava na svojej webovej stránke zverejňuje povinne zverejňované
informácie (zmluvy, objednávky, faktúry), predpokladáme, že na miestnom úrade majú
skener a nemuseli ho zakupovať iba kvôli žiadosti o informácie. A faktom je, že veľká časť
samospráv poslala naskenované dokumenty bez toho, aby sa sťažovala na finančnú
nákladnosť tohto procesu.
Skutočnou kuriozitou je to, že miestny úrad podľa sadzobníka spoplatňuje aj odosielanie
informácií e-mailom, pričom má osobitnú sadzbu za e-mail s prílohou. Takýto poplatok podľa
autorov štúdie nie je v súlade s príslušnou vyhláškou.8

8

Predpis č. 481/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií zo dňa 20.12.2000, http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-481
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Dobrá prax

Základné kritériá pre „good practice“ sme stanovili nasledovne:
- úplná a prehľadná odpoveď,
- požadované dokumenty v prílohe e-mailu,
- alebo popis ich umiestnenia na webovom sídle obce,
- alebo také označenie dokumentu na webovom sídle, ktoré umožňuje vyhľadanie
dokumentu buď prostredníctvom vyhľadávania na webovom sídle samosprávy, alebo
použitím internetového vyhľadávača.
Zo skúmanej vzorky splnili tieto kritériá nasledovné samosprávy:
Mestá
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Giraltovce, Hriňová, Hurbanovo, Ilava,
Kolárovo, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Martin, Nová Baňa, Nová Dubnica, Prešov,
Revúca, Snina, Sečovce, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Svit, Šurany, Trebišov, Veľké Kapušany,
Vranov nad Topľou, Zvolen, Želiezovce, Žiar nad Hronom
Mestské časti
Bratislava – Petržalka, Bratislava – Ružinov, Bratislava – Karlova Ves, Bratislava – Lamač,
Bratislava – Devín, Košice – Sídlisko KVP, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Košice – Šaca
Obce
Banka, Cífer, Čaňa, Čierny Balog, Hranovnica, Kechnec, Ľubotice
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Bánovce nad Bebravou: Príklad odpovede spĺňajúcej kritériá „good practice“ | formát .doc
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Pozitívne príklady

Kritériá pre „best practice“ sa od kritérií „good practice“ líšia v jednom nezanedbateľnom
detaile. Máme na mysli „bezpapierovú“ elektronickú komunikáciu. Tá urýchľuje toky
informácií a v prípade správneho používania aj zjednodušuje prácu (v prípade nesprávneho
používania ju môže, práve naopak, komplikovať). Pri elektronickej komunikácii pokladáme za
užívateľsky priateľskejšie, keď sa namiesto zasielania veľkých príloh v prílohách mailu využíva
možnosť odkazovať hypertextovými odkazmi na dokumenty, ktoré sú umiestnené či priamo
zverejnené na webových sídlach. Zjednodušuje sa tým zároveň práca pre zamestnancov
obecných úradov pri opakovaných žiadostiach o tú istú informáciu nezávisle od rôznych
žiadateľov.
Pozitívnymi príkladmi sú mestské úrady Tlmače a Hlohovec, ktoré v odpovediach uviedli
priame odkazy na dokumenty na webovom sídle mesta (a zrejme „pre istotu“ priložili tieto
dokumenty ako prílohy k e-mailu).
Pozitívnym príkladom najlepšej administratívnej praxe je mestský úrad Handlová, ktorý
odpoveď zaslal ako PDF dokument s presnými funkčnými „klikateľnými“ hypertextovými
odkazmi na požadované a existujúce dokumenty. Táto prax je nielen dôkazom, že mesto
tieto dokumenty má (aj keď nie všetky, na ktoré sme sa v našej infožiadosti pýtali), ale má ich
aj zverejnené na webovom sídle a teda ľahko prístupné všetkým občanom mesta.
Do skupiny „best practice“ zaraďujeme aj mestá Dubnica nad Váhom, Modra, Piešťany,
Poltár, Považská Bystrica, Ružomberok a Turčianske Teplice, ktoré zaslali prehľadne
spracované odpovede s priamymi odkazmi na existujúce a na webovom sídle zverejnené
dokumenty a mestskú časť Košice - Sever, ktorá zaslala nielen priame odkazy na existujúce
dokumenty na webovom sídle mestskej časti, ale aj odkazy na relevantné zákony.
Obce Dunajská Lužná a Oščadnica, ktoré nám tiež zaslali priame odkazy na dokumenty
zverejnené na webovom sídle obce, potvrdzujú, že do skupiny „best practice“ nemusia patriť
iba mestá.
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Handlová: Príklad odpovede spĺňajúcej kritériá „best practice“ | formát .doc
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| 10 |

Závery a odporúčania

V žiadosti, ktorá bola zaslaná samosprávam, sme sa okrem iného pýtali, či v danom
meste/obci/mestskej časti existuje dokument, ktorý bližšie upravuje sprístupňovanie
informácií o samospráve mesta na žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám. Tretina samospráv v našej vzorke nemá takýto dokument (tab. č. 2).
Odvolávajú sa na to, že postupujú v zmysle zákona. Zákon síce nepožaduje, aby samosprávy
takéto predpisy prijali, ak by však samosprávy mali vlastný dokument (VZN, smernicu,
zásady, príkaz starostu/primátora), ktorý upravuje sprístupňovanie informácií na žiadosť,
mohli by v ňom upraviť administratívne postupy tak, aby nedochádzalo k pochybeniam
na ktoré sme poukázali v tejto štúdii.
Tab. č. 2: Typizácia dokumentov upravujúcich sprístupňovanie informácií v samosprávach
0

%

A

%

B

%

C

%

D

%

E

%

F

%

mestá

21

16,41

84

65,63

3

2,34

5

3,91

3

2,34

0

0,00

12

9,38

128 100,00

obce

31

63,27

13

26,53

0

0,00

2

4,08

2

4,08

0

0,00

3

6,12

51 100,00

7

43,75

6

37,50

1

6,25

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2 12,50

16 100,00

13

68,42

2

10,53

1

5,26

0

0,00

1

5,26

0

0,00

2 10,53

19 100,00

mestské časti Bratislavy
mestské časti Košíc

spolu (vzorka)
72 33,96 105 49,53
5 2,36
7
3,30
6 2,83
0 0,00
Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv
Legenda:
0
A
B
C
D
E
F
∑

19

8,96

∑

%

214 100,00

nemajú upravené v žiadnom dokumente
smernica
interný predpis
zásady, pravidlá
VZN
v rámci štatútu obce
iné
počet samospráv, ktoré odpovedali

Dokument týkajúci sa sprístupňovania informácií by mal definovať zodpovednosť určených
zamestnancov obecného/mestského úradu pri sprístupňovaní informácií podľa zákona a
presne popísať pracovné postupy a požiadavky, ktoré má spĺňať odpoveď na žiadosť
o informácie.
Ak by samospráva mala spracovaný aj dokument, ktorý upravuje zverejňovanie informácií
o samospráve na webovom sídle mesta a zverejňovala na ňom informácie nad rámec
požiadaviek zákona, uľahčilo by to pracovníkom samosprávy odpovedanie na žiadosti
o informácie, pretože by ich mohli jednoducho odkázať na zverejnenú informáciu.
Takýto dokument by mal jednoducho taktiež popísať postup pri predkladaní žiadosti
o informácie občanmi, napríklad tak, ako to má spravené mesto Nové Zámky.
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Nové Zámky: Postup pri predkladaní žiadosti o informácie občanmi | odkaz na web

Viaceré samosprávy nás vo svojich odpovediach odkazovali na § 7 zákona č. 211/2000 Z. z.:
Odkaz na zverejnenú informáciu
(1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba
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.
Samosprávy si však tento paragraf vysvetľujú rôznym spôsobom. Iba malá skupina
samospráv uviedla presné odkazy na dokumenty zverejnené na ich webovom sídle, ako sme
na prípadoch poukázali v predchádzajúcej časti tejto štúdie.
Niektoré obce, mestá a mestské časti nás dokumentoch zverejnených na webových sídlach
odkazujú spôsobom „dokument sa nachádza na webstránke na lište X podlište Y“. Miesto
uvedenia presného hypertextového odkazu prácne popisujú sekcie a podsekcie webového
sídla, kde sa ten-ktorý dokument nachádza. Poskytnutie priameho odkazu (metóda copy &
paste, teda za pomoci klávesových skratiek ctrl + c / ctrl + v) je nielen užívateľsky
zmysluplnejšia pre žiadateľa o informáciu, ale aj jednoduchšia pre pracovníka
obecného/mestského úradu, ktorý informáciu sprístupňuje. Preto sme samosprávy, ktoré
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použili túto metódu odkazu na zverejnenú informáciu nezaradili do skupiny best practice, ale
„iba“ do skupiny good practice, napriek tomu, že tento spôsob je z hľadiska zákona správny.
Časť samospráv dokonca zaslanú žiadosť o informácie vybavila vetou „dokument je
na webstránke obce“. Takýto spôsob možno považovať za odkázanie na už zverejnenú
informáciu v zmysle zákona o slobode informácií iba za predpokladu, že samospráva
poskytne presný názov dokumentu a podľa tohto názvu je možné dokument na webovom
sídle samosprávy vyhľadať prostredníctvom vyhľadávania na stránke mesta, obce alebo
mestskej časti, alebo prostredníctvom internetového vyhľadávača. Samosprávy ktoré nás
odkázali na zverejnenú informáciu na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti bez
týchto informácií sme zaradili do kategórie zlých príkladov.
Zaujímavým prípadom sú obce Zemplínske Hámre a Žakovce a mestá Leopoldov, Myjava a
Turčianske Teplice, ktoré v rámci skúmanej vzorky samospráv majú slobodný prístup
k informáciám upravený Všeobecne záväzným nariadením a nielen smernicou či interným
pokynom starostu/primátora. Príklad obce Zemplínske Hámre však ukazuje, že existencia
VZN pre dôsledné plnenie zákona o slobode informácií nestačí, je potrebná aj istá úroveň
právneho vedomia a „štábnej kultúry“.
Za kuriozitu možno považovať skutočnosť, že mestská časť Košice - Myslava na otázku či
majú dokument, ktorý bližšie upravuje sprístupňovanie informácií o samospráve mesta
na žiadosť uviedla, že majú „VZN č. 1/2001, kt. sa ustanovuje zoznam služobného tajomstva
MČ KE-Myslava + príloha k VZN č. 1 - zoznam utajovaných skutočností na základe vyhl.
č. 432/2001, taktiež sadzobník nákladov za sprístupnenie informácií“. Aj keď vecne bola ich
odpoveď správna, očakávali sme predsa len iný typ dokumentu týkajúceho sa „slobody
informácií“.
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v rámci projektu Právo na dobrú samosprávu vytvoril
na webovej stránke jednoduchý návod na podanie žiadosti o informácie, vrátane vzorových
žiadostí a elektronických formulárov, ktoré môžu aktívnym občanom pomôcť pri podávaní
žiadostí o informácie.
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Právo na dobrú samosprávu: Ako žiadať informácie od samosprávy | odkaz na web

Právo na dobrú samosprávu: Online formuláre pre žiadateľov o informácie | odkaz na web
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Prílohy
Podkladové informácie o sprístupňovaní a zverejňovaní informácií samosprávami | formát .xls
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Obsah žiadosti o informácie I | formát .pdf
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Spišské Podhradie: Výzva na doplnenie žiadosti o informácie | 18.2.2013 | formát .pdf
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Spišské Podhradie: Výzva na doplnenie žiadosti o informácie | 21.2.2013 | formát .pdf
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