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Ja like infozákon 
Prístup k informáciám... 

...je jedným z predpokladov dobrej správy. Bez 

informácií o činnosti a rozhodovaní v samospráve by 

sa ľudia nedokázali aktívne zúčastňovať 

spolurozhodovania, verejnej kontroly či miestneho 

života. Petržalka v minulosti zrušila poplatky za 

sprístupňovanie žiadaných informácií, na webe zverejňuje viac, ako 

prikazuje zákon. Budeme radi, ak aj v tomto pôjdeme spoločne ďalej.  

JA LIKE INFOZÁKON je brožúra spracovaná len v elektronickej 

forme, pretože dnes  vďaka internetu, rôznym aplikáciám a sociálnym 

sieťam môžeme byť komfortne aktívnymi občanmi. Samospráva je v 

každom z nás. Máme právo spolurozhodovať, ale k tomuto potrebujeme dostatok informácií. Tie 

môžeme získavať aj prostredníctvom Infozákona. Poďme cestou kvalitných informácií, nedajme šancu 

pletkám ani korupcii. 

Budem sa tešiť, ak tento návod bude pre každého užitočný. Dajme samospráve a občianskej 

participácii symbolický „like“.  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky  

 

Pýtajme sa jasne      

Žiadosť o sprístupnenie informácie sa podáva 

ústne, faxom, alebo elektronickou poštou. Už na 

prvý pohľad z nej musí byť zrejmé, komu je 

adresovaná a kto požaduje informácie a tiež 

navrhovaný spôsob ich sprístupnenia. Ak tieto 

náležitosti žiadosť neobsahuje, povinná osoba 

vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Preto je dôležité 

dodržať všetky náležitosti a jasne formulovať 

požiadavku o sprístupnenie informácie. Ak 

napriek výzve žiadateľ nedoplní chýbajúce 

informácie, neúplná žiadosť bude odložená. Ak 

povinná osoba (MČ Petržalka) nemá požadované 

informácie k dispozícii, no má vedomosť, kde je 

možné informáciu získať, do 5 dní odo dňa 

http://www.petrzalka.sk/
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doručenia ju postúpi subjektu, ktorý ňou 

disponuje. V opačnom prípade žiadosť odmietne.  

V zmysle infozákona nie je možné nútiť 

povinnú osobu, aby spracovávala, alebo vytvárala 

informácie. Žiadosťou o sprístupnenie informácií 

nemožno prikázať vytvárať nové informácie. Ako 

je napríklad požiadavka na vypracovanie zadaní 

prác študentov. Povinná osoba sprístupňuje 

informácie, ktoré má k dispozícii, prípade má 

vedomosť, kto nimi disponuje. 

Žiadateľ  

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

požiada o sprístupnenie informácie. 

 

Zverejňovaná informácia 

je taká, ktorú môže každý opakovane 

vyhľadávať a získať. Napríklad informácia 

zverejnená v tlači, na web stránke, či v inom 

médiu, prípadne na úradnej tabuli. Zverejňovaná 

informácia je sprístupňovaná pomocou zariadenia, 

ktoré umožňuje hromadný prístup.  

 

Sprievodná informácia  

úzko súvisí s požadovanou informáciou. 

Potvrdzuje, že požadovaná informácia existuje, 

poukazuje na jej pôvod, či dôvod odmietnutia.   

Zákonné obmedzenia – 

utajované skutočnosti ! 

Slobodný prístup k informáciám automaticky 

neznamená, že môžeme nahliadať ku všetkým 

typom informácií. Utajovanými skutočnosťami sú 

napríklad bankové tajomstvo alebo daňové 

tajomstvo. To znamená, že infozákon rešpektuje 

špecifické informácie, medzi ktoré tiež patrí 

ochrana osobnosti. 

Aj na webe  

Petržalka ako povinná osoba zverejňuje         

informácie o svojej činnosti aj na oficiálnej web 

stránke www.petrzalka.sk. Našou snahou je 

sprístupniť omnoho viac ako prikazuje infozákon. 

Ten káže uverejňovať napríklad oznam o mieste, 

čase a spôsobe, akým je možné získať informácie, 

prípadne podať žiadosť, sťažnosť, návrh, či 

podnet, náš web ponúka viac. 

http://www.petrzalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
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Adresát žiadostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka prijíma 

žiadosti o sprístupnenie informácií podané osobne 

vo svojom sídle na Kutlíkovej č. 17, v pracovných 

dňoch počas pracovných hodín. Pre žiadosti 

zaslané faxom platí číslo +421-2-63 814 964. 

Písomnou formou je možné sa informovať 

prostredníctvom emailovej adresy 

info@petrzalka.sk. 

 

 

 

 

Dôležité termíny  

Žiadosti sa vybavujú zákonom stanovej 

lehote 8 pracovných dní. V závažných prípadoch je 

možné lehotu predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní.  

V tomto prípade bude žiadateľ 

informovaný o dôvode predĺženia lehoty na 

vybavenie svojej požiadavky na sprístupnenie 

informácií.  

Proti rozhodnutiu povinnej osoby 

o odmietnutí žiadanej informácie je možné podať 

odvolanie v lehote 15 dní od doručenia 

rozhodnutia. V takomto prípade o odvolaní 

rozhoduje odvolací orgán do 15 dní.  

 

http://www.petrzalka.sk/

