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Štefan DVORSKÝ, redaktor:  

"Demokracia je založená na tom, že občania kontrolujú svojich volených zástupcov či už na štátnej, 
alebo na samosprávnej úrovni. Nie vždy sa to ale dá. Ak chceme získať informácie o dianí v obci, 
o tom ako poslanci a starostovia narábajú s našimi daňami, často s tým máme problém. Tvrdia to 
niektorí aktivisti a dodávajú, že najmä malé obce porušujú infozákon. Na druhej strane ale 
predstavitelia samospráv, ale aj inštitúcií, už dlhšie poukazujú na to, že Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám mnohí zneužívajú. Čo s tým? Téme sa venuje Eva SLÁDKOVÁ."  

Eva SLÁDKOVÁ, redaktorka:  

"S porušovaním infozákona má skúsenosti aj Marián BENČÁK z obce Jazernica pri Martine. Vraví, 
že na získanie potrebných informácií musia občania často vynaložiť mnoho úsilia."  

Marián BENČÁK:  

"Keď sme potrebovali informácie od starostu, aby sme mali zápisnice, aby sme uznesenia, 
podobrotky to nešlo. Obrátili sme sa na VIA IURIS. Na prvom sedení, vlastne na krajskom súde, sme 
vyhrali súd, ako občianske združenie."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Analytik Dušan SLOBODA z konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, sa dlhodobo 
venuje problematike samospráv. Často sa stretáva s občanmi, ktorí by aj chceli aktívne pôsobiť 
v samospráve, no po istom čase sú znechutení."  

Dušan SLOBODA:  

"Stretávajú sa s tým, že im samosprávy nechcú sprístupňovať informácie, nevedia ako sa tvoril 
rozpočet, ako sa mení rozpočet počas roka, ako sa obstaráva. Tých problémov je mnoho."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska, starosta bratislavskej Petržalky Vladimír 
BAJAN vraví, že nemá rád zovšeobecnenia a podľa neho, väčšina samospráv infozákon dodržiava. 
Ak sú niekde v tomto smere problémy je veľa spôsobov ako ich riešiť."  

Vladimír BAJAN:  

"Ja som zástanca otvorenej samosprávy. Aj preto Petržalka je vyhodnotená v rámci 
transparentnosti medzi sto obcami na štvrtom mieste, ako prvá v Bratislave. Myslím si, že informačná 
kampaň, ktorá ide predovšetkým vo veľkých mestách a tiež v stredných obciach je už na solídnej 
úrovni."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Ako dodáva Vladimír BAJAN, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám nie je dokonalý. A aj 
preto býva zneužívaný."  

V. BAJAN:  

"Ide o zákon, ktorý samozrejme je veľmi dôležitý. Na druhej strane, sa v poslednej dobe ako keby 
posúval a spravil sa z toho jediný tok informačný. Jednoducho nie je normálne, aby s vami 
komunikoval štátny podnik a pýtal si, samozrejme (?) je zmluva, na základe dvesto jedenástky. Alebo 
aby vám občan napísal, že potrebuje štruktúru úradu a je to zavesené na internete. Ako náhle mu 
poviete nech sa páči na stránku, on vám povie nie a na tom trvám. A podľa zákona, mu musíte 
odpovedať napriek tomu, že to máte zavesené. Stretávame sa dokonca aj s vecami, kde občianske 
združenia, alebo niektorí jednotlivci, chcú od nás štruktúrované také údaje, ktoré sú pre nás veľmi 
komplikované. Poviem príklad. "Koľko máte umývariek a akých?" Vrcholom, čo ja som zažil je, keď 
vám tento inštitút využíva poslanec vlastný. Mám poslanca, ktorý poslal vyše tridsať podnetov na 
dvesto jedenástku, miesto toho, aby vstal a išiel na oddelenie a vypýtal si tie údaje, ktoré sú pre neho 
potrebné."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Podobných podnetov je mnoho. A tak ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu infozákona. 
Ako však dodáva Pavol kubík z tlačového oddelenia ministerstva, pri jeho príprave plánujú 
komunikovať so všetkými zainteresovanými. Od samospráv až po mimovládne organizácie. Cieľom je 
taký zákon, ktorý neznemožní občanom získavať potrebné informácie. Na druhej strane, však odstráni 
problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe."  

Pavol KUBÍK:  



"Zmeny v zákone budú navrhnuté tak, aby sa pri zachovaní, respektíve zvýšení súčasného 
štandardu, zachovaní práva na informácie, odstránili nedostatky, ktoré bránia tak efektívnemu 
získavaniu požadovaných informácií, ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy."  

Š. DVORSKÝ:  

"Ako sa hovorí, všetko zlé je aj na niečo dobré a naopak, všetko dobré sa dá aj zneužiť. Tak 
uvidíme aký bude infozákon po zmene, ak teda nastane. Téme sa venovala Eva SLÁDKOVÁ."  

 


