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Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

● novela 340/2015 zákona 211/2011

● 1. 1. 2016

● “OpenData”, ideálne na verejne prístupnej lokalite



Vzor žiadosti
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam 
<povinná osoba> o nasledovné informácie:

<požadované informácie>

Informácie žiadam sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií. 
Informácie nebudú použité na podnikateľské účely.

Podľa §14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam o potvrdenie 
prijatia žiadosti a o oznámenie predpokladanej výšky úhrady. Informácie, uvedené v 
tejto žiadosti, žiadam iba v prípade, že predpokladaná výška úhrady nepresahuje sumu 
<limit> eur.

Žiadam o zaslanie požadovaných informácií elektronickou poštou na e-mail: <email>.



Rozdelenie
podľa inštitúcii, resp. datasetov



Notárska komora SR
● Obsah centrálneho registra záložných práv

● Nie sú povinná osoba podľa novely
○ Naschvál alebo chyba v zákone?

● Nemajú potrebné dáta, museli by žiadať dodávateľa IS
○ To by ich asi vyšlo dosť draho, nepodali sme oficiálnu žiadosť

● Plánuje sa (už dlho) nový IS a OpenData zverejňovanie
○ Nie sú v rozpočte peniaze



Úrad pre verejné obstarávanie
● Register konečných užívateľov výhod

● Síce vlastne nevyhoveli, ale sľúbili, že sa nejaké OpenData plánujú
● Najžiadanejší dataset vraj od mája
● A skutočne





Obchodný register
● Obsah obchodného registra od ministerstva spravodlivosti

● Zamietnuté, lebo...







Mesto Bratislava
● Inšpirácia - Prešov

○ Dobrý e-gov web, veľa datasetov na data.gov.sk

● Zoznam dlžníkov
○ Plánuje sa (zatiaľ nie je)

● Zoznam kamier
○ Dostupné s livestreamom na kamery.bratislava.sk

● Zoznam psov
○ ...



Mestská časť Elektronická odpoveď? Vyhoveli? OpenData/opakované sprístupnenie? Strojovo spracovateľné dáta?

Čunovo áno áno nie určite nie

Devín áno áno nie áno

Devínska Nová Ves áno áno áno áno

Dúbravka áno áno skoro skoro

Jarovce áno áno nie nie

Karlova Ves áno áno nie nie

Lamač nie chceli ? ?

Nové Mesto áno áno skoro skoro

Petržalka áno áno skoro skoro

Podunajské Biskupice áno áno nie áno

Rača áno áno áno áno

Rusovce áno nie - -

Ružinov áno aj áno nie nie

Staré Mesto áno áno nie skoro

Vajnory áno áno nie skoro

Vrakuňa áno, 2x áno nie áno

Záhorská Bystrica nie áno nie určite nie



Vrakuňa



Čunovo



Lamač



Rusovce
● Asi 500 psov, v papierovej podobe, každý aspoň jedna strana A4
● Sadzba 0.30€ za stranu
● Teda aspoň 150€ za skenovanie

● Zamietnuté vďaka limitu v žiadosti



Samosprávne kraje
● BB, BA, KE, NR
● Žiadali sme:

○ finančná správa - centrálny register zmlúv
○ doprava - zoznam udelených dopravných licencií
○ školstvo - zoznam škôl a školských zariadení
○ regionálny rozvoj - zoznam poskytnutých dotácií
○ zdravotníctvo - zoznam lekární

● Najskôr sme hľadali, potom posielali žiadosti



Samosprávne kraje - výsledky
● 100% vyhovených žiadostí
● Na každej stránke iné dáta
● Rozdiely v kvalite webstránok a odpovedí
● https://www.e-vuc.sk/



Banskobystrický samosprávny kraj
● Chaotická stránka
● Veľa dát online
● E-žiadosť na stránke (funguje)
● Žiadosti do 8 dní (presne) a zadarmo



Bratislavský samosprávny kraj
● Veľmi zlá stránka
● Ťažko nájditeľný kontakt
● Odpovede ku koncu lehoty
● Účtujú si 0.03€ za poslanie mailu
● Následne ho odpustia



Košický samosprávny kraj
● Najprehľadnejšia stránka
● Špeciálny kontakt na infozákon
● Najrýchlejšie odpovede



Nitriansky samosprávny kraj
● Najlepšie zverejnený register zmlúv
● Zvyšok dát veľmi zle zverejnený
● Rozumne rýchla odpoveď, od rôznych ľudí



Aktualizácia existujúcich datasetov
● ministerstvá
● inšpirácia z data.gov.sk
● preverenie na stránkach ministerstiev
● 2013 a staršie
● očakávanie: 100 % úspešnosť



Ministerstvo kultúry
● databázy žiadostí o dotácie za rok 2013, 2014, 2015
● link na zoznam na stránke
● nie však .csv súbory, ako predošlé roky



Ministerstvo spravodlivosti
● zoznam civilných pojednávaní a zoznam trestných pojednávaní
● link na stiahnutie zoznamu .json, .xml - 85 MB
● http://obcan.justice.sk/datasety - nenájditeľná, dá sa nájsť vyhľadávač
● http://data.justice.sk - dá sa nájsť, ale neaktuálna

http://obcan.justice.sk/datasety
http://obcan.justice.sk/datasety
http://data.justice.sk/
http://data.justice.sk/


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí
● Zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotácie za roky 2014, 2015
● zaslané .pdf, .csv
● link na stránku, ale napr. 2014 neobsahuje
● nespolupráca s http://data.gov.sk - údaje z rokov 2013

http://data.gov.sk


Ministerstvo obrany
§ 15 zákona o slobode informácií (zákon č. 211/2000 Z.z.)
Postúpenie žiadosti
(1) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k 
dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, 
postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá 
má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).
(2) Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
(3) Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba 
dostala postúpenú žiadosť



Ministerstvo obrany
§ 20 správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Z.z.):
Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie bez 
meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka 
konania. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, správny orgán urobí nevyhnutné 
úkony, najmä na odvrátenie hroziacej škody.

● poslané na e-podatelna@mod.gov.sk
● bez odpovede = nepostúpená, nezamietnutá
● sadzobník cien na stránke
● poslané na info@mod.gov.sk, prijaté okamžite - bude zadarmo

mailto:e-podatelna@mod.gov.sk
mailto:info@mod.gov.sk


Krajské mestá
● Inšpirácia egov.presov.sk

● zoznam škôl a školských zariadení 
● zoznam monitorovacích zariadení
● počet občanov v jednotlivých rokoch 
● zoznam obchodných prevádzok

http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:


Žiadosti
● nejednoznačné požiadavky, resp. dáta ktoré už boli zverejnené
● rýchle odpovede
● Bratislava postúpila mestským častiam



Krajské mestá - zhrnutie
● školy 

○ zväčša zoznam na internete

● počet obyvateľov
○ potrebné doplniť obdobie
○ nejednotné odpovede

● monitorovacie zariadenia
○ zoznam
○ zamietnutie
○ odkázanie na inú inštitúciu

● obchodné prevádzky
○ najrôznorodejšie
○ upresnenie, poslaný zoznam, zamietnutie kvôli vysokým nákladom atď.



Mesto Školské zariadenia Počet obyvateľov Monitorovacie 
zariadenia

Obchodné prevádzky

Banská Bystrica
Existujúci odkaz Existujúci odkaz Sprístupnenie 

presahuje náklady
Sprístupnenie 
presahuje náklady

Košice
Existujúci odkaz obrátiť sa na štatistický 

úrad
Obrátiť sa na políciu Obrátiť sa na 

živnostenský úrad

Nitra
Poslaný zoznam Poslaný zoznam od 

2000
Poslaný zoznam

Žilina
Existujúci odkaz Existujúci odkaz Poslaný zoznam Sprístupnenie 

presahuje náklady

Trenčín

Existujúci odkaz Po žiadosti o 
doplnenie poslaný 
zoznam od 1995

Poslaný zoznam Poslaný zoznam

Trnava

Existujúci odkaz Po žiadosti o 
doplnenie poslaný 
zoznam od 1995

Poslaný veľmi hrubý 
zoznam

Postúpenie na okresný 
úrad

Bratislava

Poslaný zoznam Postúpenie mestským 
častiam-viď. ďalšia 
tabuľka

Poslaná google map s 
vyznačenými 
kamerami

Postúpenie mestským 
častiam - viď. ďalšia 
tabuľka



Mestská časť Počet obyvateľov Obchodné prevádzky

Rača
Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam Rozhodnutie o nesprístupnení poslaná poštou

Petržalka
Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam

Devínska Nová Ves
Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam Poslaný zoznam

Čuňovo
Poslaný zoznam Rozhodnutie o nesprístupnení poslané poštou

Jarovce
Poslaný zoznam Rozhodnutie o nesprístupnení poslaná poštou

Záhorská Bystrica
Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam Poslaný zoznam

Rusovce Poslali za počet obyvateľov v 2015 Poslaný zoznam

Devín Poslali za počet obyvateľov v 2015 Poslaný zoznam (3 položky)

Dúbravka
Poslali za počet obyvateľov v 2015 Rozhodnutie o nesprístupnení poslaná poštou

Podunajské Biskupice
Po žiadosti o doplnenie poslaný zoznam Poslaný zoznam

Nové Mesto Poslaný zoznam Poslaný zoznam

Vajnory Poslaný zoznam Poslaný zoznam

Vrakuňa
Odvolali sa na veľa paragrafov prečo mi 
nevyhovejú

Odvolali sa na veľa paragrafov prečo mi 
nevyhovejú

Lamač
Poslaná žiadosť o doplnenie, ale až 4.5. Rozhodnutie o nesprístupnení poslaná poštou
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