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1) Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

zrušenie peňažných limitov umožňujúcich  výnimky zo zverejňovania; spresnenie okruhu povinne 
zverejňovaných zmlúv, zjednodušenie zverejňovania zmlúv

 

Zámer opatrenia:    riešiť aplikačné problémy existujúceho zákona a upraviť mechanizmus povinne zverejňovaných 

zmlúv, faktúr a objednávok na základe doterajších skúseností; spresniť okruh povinne zverejňovaných zmlúv 

Obsah opatrenia: 

��novela presne definuje pojem povinne zverejňovanej zmluvy 

��samosprávy, štátne orgány a organizácie budú od nového roka zverejňovať informácie o všetkých objednávkach 

a faktúrach 

�� rušia sa peňažné limity, ktoré umožňovali výnimky zo zverejňovania 

��prijatá úprava predpokladá, že sa nebudú zverejňovať celé dokumenty, ale len vybrané kľúčové údaje z nich 

v štruktúrovanej podobe 

��presnú formu zverejňovaných údajov bude určovať vláda (navrhuje sa: dátum podpisu zmluvy, zmluvné strany, 

predmet a hodnota konktraktu) 

��znižuje sa administratívna záťaž pri zverejňovaní náročných častí zmluvy; zverejňovať sa nemusia nákresy, 

modely, výpočty jednotkových cien a pod.  

��štátne firmy nebudú musieť zverejňovať na internete zmluvy z bežného obchodného styku; budú však musieť 

zverejňovať notifikácie o ich uzatvorení 

��novela odstraňuje viacero  výnimiek zo zverejňovania zmlúv (napr. Recyklačný fond alebo Študentský pôžičkový 

fond budú musieť zverejňovať všetky zmluvy) 

��bankové tajomstvo sa už nebude považovať za dôvod na nezverejnenie informácií o verejných peniazoch 

a štátnom majetku; občania sa tak budú môcť dostať k bankovým výpisom zo Štátnej pokladnice 

��s novelou infozákona priamo súvisí aj novela Občianskeho súdneho poriadku;  súdy budú môcť prikázať úradom 

a štátnym firmám zverejniť informácie, ktoré od nich občania žiadajú na základe infozákona (doteraz mohol súd 

len zrušiť rozhodnutie o nesprístupnení informácií) 

Názory proponentov: 

��novela rieši praktické a interpretačné problémy tej časti zákona, ktorá upravuje zverejňovanie zmlúv    

��prijatá zmena reaguje na sťažnosti štátnych firiem, ktoré boli zverejňovaním  znevýhodňované voči konkurencii    

��novela reflektuje požiadavku na zjednodušenie zverejňovania objednávok a zmlúv    

��odstránením peňažných limitov na zverejňovanie zmlúv sa znižuje možnosť plytvania a netransparentného 

narábania s verejnými financiami    

Názory oponentov: 

��zákon stále nedostatočne definuje pojem „informácia“ a „mať k dispozícií“ informáciu; práve výklad druhého 

pojmu spôsoboval značné problémy pri dožadovaní sa informácií od povinných osôb 

��novela je síce výrazná zmena k lepšiemu, no nedostatočne sa rieši jej vymožiteľnosť 

��prijatá podoba novely dokazuje, že na riadnu zmenu v tejto oblasti nenastal čas a nie je na ňu politická vôľa 

��zrušenie peňažného limitu zbytočne zaťažuje povinné osoby zverejňovaním zmlúv malej hodnoty 

 
Primárny zdroj::::        Návrh zákona (č. 382/2011) o slobodnom prístupe k informáciám 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3796 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 19.10.2011 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2012 

Navrhovateľ:        Ministerstvo spravodlivosti SR 

�  


