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I. Informácia o sprístupňovaní informácií v rezorte kultúry za rok 2008

1. Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti na Ministerstve kultúry SR

V uplynulom roku bolo Ministerstvu kultúry SR (ďalej len „ministerstvo“) podaných
87 žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií. Ak by sme pri 
porovnávaní s predchádzajúcimi rokmi (312 žiadostí v roku 2006, 195 žiadostí v roku 2007)
vychádzali len z tohto kvantitatívneho údaju, dospeli by sme k záveru, že záujem verejnosti 
o získanie rezortných informácií prostredníctvom zákona o slobode informácií postupne 
klesá; počet žiadostí podaných v roku 2008 klesol oproti roku 2007 o 44, 6 %. Takýto záver 
by však nebol objektívny aj vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo v sledovanom roku
okrem žiadostí o sprístupnenie informácií dostalo a vybavilo ďalšie početné dopyty bez 
formálnych náležitostí zodpovedajúcich zákonu o slobode informácií. Ak by sa tieto podania 
(3 až 5 denne) započítali do súhrnnej štatistiky o poskytovaní informácií, výsledné číslo by 
bolo podstatne vyššie. Ministerstvo pristupovalo k dopytom tohto typu s náležitou
pozornosťou a zodpovedalo ich s vedomím toho, že sú významnou súčasťou efektívnej 
a ústretovej komunikácie s verejnosťou.

Za ďalšiu príčinu klesajúceho počtu žiadostí o sprístupnenie informácií možno 
považovať priamy prístup verejnosti k širokému okruhu rezortných informácií
prostredníctvom ich zverejňovania na webovej stránke ministerstva,  ale aj stránkach 
organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; v terminológii zákona o slobode informácií ide 
o tzv. hromadný prístup k informáciám. Toto konštatovanie platí predovšetkým pre okruh 
informácií týkajúcich sa grantového systému ministerstva, ku ktorému smerovala 
v predchádzajúcich rokoch takmer polovica podaných žiadostí (40, 3 % v roku 2006, 48, 3 % 
v roku 2007).        

1.1. Štruktúra žiadateľov o sprístupnenie informácií 

Medzi žiadateľmi, ktorí v uplynulom roku využili zákon o slobode informácií na
získanie rezortnej informácie, bolo 74, 7 % fyzických osôb, zvyšný podiel tvorili právnické 
osoby. Fyzické osoby v prevažnej miere zastupovali muži (79, 3 %). Prvenstvo z hľadiska 
regionálneho rozloženia žiadateľov patrilo obyvateľom resp. inštitúciám sídliacim v hlavnom 
meste SR Bratislave (50, 6 %). V poradí ako ďalšie nasledovali západoslovenský, 
stredoslovenský a východoslovenský región. 

Z adresy fyzickej osoby resp. sídla právnickej osoby ako povinne uvádzanej náležitosti
žiadosti o sprístupnenie informácií možno odvodiť oblasť pôsobenia žiadateľov o informáciu
(na tento účel použijeme pracovné členenie na odbornú či laickú verejnosť): v sledovanom 
roku medzi žiadateľmi mierne prevládali (58, 6 %) zástupcovia odbornej verejnosti -
spoločenskovedných odborov, médií a vydavateľstiev, advokátskych kancelárií, finančných
inštitúcií, analytických, poradenských a iných podnikateľských subjektov, občianskych 
združení, mimovládnych organizácií, ale aj verejnej správy.

I keď zákon o slobode informácií zrovnoprávňuje v prístupe k informáciám domáceho 
a zahraničného žiadateľa, ministerstvo v roku 2008 zaevidovalo len jednu žiadosť zo 
zahraničia.
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Tabuľka č. 1:  
Počet žiadostí o sprístupnenie informácií podaných Ministerstvu kultúry SR
v roku 2008 a spôsob ich vybavenia
       
          

Ukazovateľ Počet žiadostí Podiel v %

Celkový počet  žiadostí, z toho podaných: 87 100

fyzickou osobou 65 74, 7
právnickou osobou 22 25, 3
Spôsob podania žiadostí:
poštou 33 38
faxom 0 0

elektronickou poštou 54 62
telefonicky 0 0
osobne 0 0
Lehota vybavenia žiadostí:
základná lehota (do 8 pracovných dní) 84 96, 5

predĺžená lehota (do 16 pracovných dní) 3 3, 5

Spôsob vybavenia žiadostí:
sprístupnenie informácií bez obmedzenia 45 51, 7

odkaz na zverejnené informácie 10 11, 5

postúpenie žiadosti inej povinnej osobe 8 9, 2

odmietnutie/čiastočné odmietnutie žiadosti z toho 21 24, 1
opravné prostriedky 3 3, 5
odložené žiadosti 3 3, 5

Obsahové zameranie informácií:

ministerstvo ako organizácia štátnej správy 26 30
médiá, audiovízia a autorské právo 20 23
cirkvi a náboženské spoločnosti 10 11,5
kultúrne dedičstvo 10 11, 5
umenie 5 5, 6
menšiny a regionálna kultúra 3 3, 5
grantový systém 8 9, 2
iné 5 5, 7
Účtované náklady za sprístupnenie informácie 0 0

1.2. Spôsob vybavenia žiadostí o sprístupnenie informácií

V evidencii žiadostí o sprístupňovaní informácií vedenej podľa § 20 zákona o slobode 
informácií sa spôsob podania žiadosti sleduje ako povinný údaj: v roku 2008 bolo 62 % 
žiadostí podaných e-mailom, zvyšný počet poštou. Faxom, osobným doručením či  
telefonicky nebola podaná ani jedna žiadosť.

Dokumentácia spôsobu vybavenia žiadostí potvrdzuje dodržiavanie zákonných
postupov v oblasti prístupu k informáciám: v roku 2008 bolo bez obmedzenia požadovaných 
informácií vybavených 51,7 % žiadostí, odkazom na zverejnené informácie (na webovej
stránke ministerstva) 11, 5 % žiadostí; súčet týchto dvoch údajov vypovedá o tom, že 
ministerstvo v hodnotenom roku vyhovelo v plnom rozsahu 63,2 % žiadostí (v roku 2007 to
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bolo 87, 1 % žiadostí). Postúpením žiadosti inej povinnej osobe bolo ďalej vybavených 9, 2 
% žiadostí, zvyšný podiel (3, 5 %) tvorili žiadosti odložené pre chýbajúce náležitosti
a žiadosti zrušené žiadateľom. 

V roku 2008 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil podiel úplne alebo 
čiastočne odmietnutých žiadostí: ministerstvo vydalo k nim 21 rozhodnutí podľa správneho 
poriadku1, voči ktorým boli podané 3 opravné prostriedky, oprávnenosť sa preukázala 
v jednom prípade. Odmietnutie bolo odôvodnené najmä skutočnosťou, že ministerstvo   
nedisponovalo požadovanými informáciami a zo zákona mu ani nevyplývala povinnosť tieto 
informácie mať respektíve ich vytvárať (napr. analýzy, prehľady). Ďalším dôvodom
odmietnutia bol požadovaný výklad právnej normy, ktorý nespadá pod pôsobnosť zákona 
o slobode informácií, obmedzenie prístupu k informáciám charakteru obchodného tajomstva
a neposkytnutie súhlasu dotknutého subjektu so sprístupnením informácie v prípade, ak mu to 
neukladal zákon. Pre porovnanie: v roku 2006 nebolo vydané ani jedno rozhodnutie 
o odmietnutí požadovaných informácií, v roku 2007 podiel odmietnutých žiadostí 
predstavoval 1, 5 %, v sledovanom roku 24, 1 %.

Graf č. 1:  Spôsob vybavenia žiadostí o informáciu podaných v roku 2008
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Informácie sprístupnené bez obmedzenia boli poskytnuté písomnou formou (prevažne
e-mailom), ministerstvu nevznikli v súvislosti s tým mimoriadne náklady, a tak ani v jednom 
prípade nebolo oprávnené požadovať správny poplatok podľa platného sadzobníka (príloha č. 
3 k metodickému pokynu č. MK - 2908/2007 - 211/12259). 

1.3. Lehota vybavenia žiadostí

Lehota vybavenia žiadostí spĺňajúcich zákonné náležitosti je ďalším ukazovateľom
dodržiavania zákonného postupu ministerstva v danej oblasti: v rámci  základnej zákonnej  
lehoty (do 8 pracovných dní) bolo vybavených 96, 5 % žiadostí, v 3 odôvodnených prípadoch 
bola táto lehota predĺžená o ďalších 8 pracovných dní.    

                                               
1 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že dodržiavanie lehoty pri vybavovaní 
žiadostí podmieňuje charakter a rozsah požadovaných informácií, najmä ich obsahová
náročnosť, aktuálnosť, technická náročnosť súvisiaca napr. s ich vyhľadávaním v archíve 
ministerstva.       

1.4.  Obsahové zameranie informácií

Už pri zbežnom posúdení žiadostí sa ukazuje, že v ich obsahu nastal v uplynulom 
období istý kvalitatívny posun: väčšina žiadostí sa vyznačovala obsahovou vecnosťou, 
zámerom získať reálne, účelne využiteľné informácie. Tento vývoj súvisí o. i. so zložením 
žiadateľov,  medzi ktorými, ako sme už uviedli, prevažovali zástupcovia odbornej verejnosti.

Graf č. 2: Obsahové zameranie žiadostí o informácie podaných v roku 2008
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Ako vidno z grafu č. 2, z celkového počtu žiadostí podaných v roku 2008  
najpočetnejšiu skupinu (29,8 %) tvorili žiadosti týkajúce sa pôsobnosti ministerstva ako 
organizácie štátnej správy. Informácie požadované v tejto oblasti možno tematicky zoradiť 
nasledovne: 
1. ekonomika (verejné obstarávanie, rozpočet, prevádzkové otázky),
2. personálna a mzdová agenda (počet zamestnancov, predstavených, poradcov, otázky 
odmeňovania, disciplinárne konanie, doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie, voľné 
pracovné miesta), 
3. rezortná kontrola (výsledky kontrol vykonaných v organizáciách  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva a v iných subjektoch pôsobiacich v rezorte kultúry, sťažnosti), 
4. tlačová agenda (monitoring médií),
5. organizačná štruktúra, štatút a organizačný poriadok ministerstva, 
6. informatika (prístupné formáty dokumentov, informačná bezpečnosť). 

Do tejto skupiny patrili aj žiadosti o potvrdenie pracovných rokovaní zástupcov štátnej 
správy a samosprávy na ministerstve (úsek správy a prevádzky).

Druhé miesto z hľadiska početnosti patrí problematike médií, audiovízie a autorského 
práva (22, 9 %). V oblasti médií sa žiadatelia zaujímali o zoznam a podmienky evidencie
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periodickej tlače, ďalej aktuálnu úpravu tzv. koncesionárskych poplatkov. V rámci autorského
práva išlo prevažne o zámer získať právny názor ministerstva na  jeho aplikáciu. Výsledky 
dohľadu ministerstva realizovaného v jednotlivých organizáciách kolektívnej správy bol 
ďalším okruhom informácií príslušnej sekcie. Pozornosti odbornej verejnosti sa nevyhol ani 
proces tvorby audiovizuálneho fondu: prostredníctvom zákona o slobode informácií boli 
vyžiadané kompletné pripomienky medzirezortného pripomienkového konania.

Žiadosti o informácie z oblasti médií, audiovízie a autorského práva patrili 
v sledovanom období k najzávažnejším z hľadiska vecnej náročnosti a rozsahu, čo zrejme 
súviselo aj s úlohami realizovanými príslušnou sekciou v sledovanom období a s ich odozvou 
vo verejnosti.   

Okruhy otázok adresovaných k problematike cirkví a náboženských spoločností 
a sekcie kultúrneho dedičstva mali  v celkovom počte podaných žiadostí rovnaké percentuálne 
zastúpenie (11, 5 % ). Cirkevnej tematiky sa týkali žiadosti o informácie z registra cirkví 
a náboženských organizácií, overovania právnej subjektivity týchto organizácií, osobných 
požitkov duchovných, činnosti siekt a nových náboženským hnutí. 

V oblasti kultúrneho dedičstva sa žiadatelia zaujímali o podmienky vývozu predmetov 
kultúrnej hodnoty, uplatňovanie predkupného práva štátu, rozhodovacie právomoci
ministerstva/rezortu v oblasti pamiatkových zón, kultúrnych pamiatok, archeologických
lokalít a archeologického výskumu.  

V problematike sekcie umenia (5, 7 %) v hodnotenom roku rezonovala problematika 
štátneho jazyka, jeho používania, ale aj používania iných jazykov v úradnom styku (český 
jazyk) a činnosti poradných orgánov ministerstva v tejto oblasti, čo možno tiež dať do 
súvislosti s aktivitami vyvíjanými ministerstvom v tejto oblasti. 

Verejnosť sa o informácie súvisiace s diskutovanou budúcnosťou Centra súčasnej 
kultúry A4 v priestoroch Národného osvetového centra zaujímala v čase riešenia tohto 
problému aj prostredníctvom zákona o slobode informácií. K sekcii menšinovej a regionálnej
kultúry, do kompetencie ktorej uvedený problém patrí, smerovala aj žiadosť o informácie 
z okruhu protikorupčných opatrení ministerstva prijatých v roku 2008 na základe uznesenia 
vlády SR; sprístupnené informácie boli medializované spolu s informáciami ďalších 
oslovených rezortov.    

V roku 2008 sa výrazne znížil počet žiadostí podaných ku grantového systému: kým 
v roku 2006 tieto žiadosti predstavovali temer 40 %  a v roku 2007 temer 50 % celkového 
počtu žiadostí,  v roku 2008 už len  9, 2 %.  Tento pokles možno o. i. pripísať už uvedenému 
prístupu verejnosti k informáciám o grantovom systéme aktuálne zverejňovaným na webovej 
stránke ministerstva, ale najmä možnosti priebežne sledovať vývoj schvaľovacieho procesu 
jednotlivých žiadostí o grant prostredníctvom špecializovaného informačného programu.
Svoju úlohu však zohrali aj ďalšie opatrenia ministerstva realizované v záujme celkového 
skvalitnenia grantového systému (napr. regionálne organizované semináre).    

Zvyšný počet žiadostí o sprístupnenie informácií podaných v roku 2008 sa týkal 
problematiky sekcie medzinárodnej spolupráce (podpora Svetovej banky pre kultúrne 
projekty) a odboru legislatívy a práva (štátne sviatky SR). Ministerstvu boli ďalej adresované 
žiadosti zamerané na činnosť organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  
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1.5. Odvolacie konanie 

Ministerstvo ako príslušný druhostupňový odvolací orgán pre rozhodnutia 
o odmietnutí, respektíve čiastočnom odmietnutí žiadostí o sprístupnenie informácií vydané
organizáciami riešilo na základe poverenia čl. 12  ods. 3 metodického pokynu Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK - 2908/2007 - 211/12259 z 9. augusta 2007 jeden prípad 
odvolania proti rozhodnutiu vydanému Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. 
Druhostupňové rozhodnutie ministerstva nepotvrdilo opodstatnenosť opravného prostriedku.   

1.6. Prístup k informáciám pre osoby so zmyslovým postihnutím

Novelou metodického pokynu č. MK - 2908/2007 - 211/12259  v znení dodatku č. 1 č. 
MK - 4405/2008 - 10/17863 schválenou poradou vedenia ministra 4. decembra 2008 
ministerstvo v súlade s novelou zákona o slobode informácií2 s účinnosťou od 1. januára 2009 
rozšírilo okruh žiadateľov o sprístupnenie informácií o osoby so zmyslovým postihnutím 
(nevidiace, slabozraké, nepočujúce alebo nedoslýchavé osoby). Zároveň so zohľadnením 
obmedzenej dorozumievacej schopnosti týchto osôb upravilo prístup k rezortným 
informáciám: novela metodického pokynu zaväzuje ministerstvo poskytovať informácie na 
základe žiadosti nevidiacej osoby v Braillovom písme a slabozrakej osobe zväčšeným typom
písma. Odbornú pomoc pri sprístupňovaní informácií v Braillovom písme bude ministerstvu 
poskytovať Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Ministerstvo do prijatia dodatku č. 1 zo 4. decembra 2008 poskytovalo informácie pre 
osoby so zdravotným postihnutím bez úhrady, v roku 2008 však nebola zaevidovaná ani jedna
žiadosť takejto osoby.    

2. Prístup k zverejneným informáciám

Okruh zverejňovaných informácií, t.j. informácií, ktoré môže každý opakovane 
vyhľadávať a získavať, si individuálne stanovuje povinná osoba s výnimkou tzv. povinne 
zverejňovaných informácií vymenovaných v § 5 zákona o slobode informácií.  Ministerstvo 
prístup verejnosti k povinne zverejňovaným informáciám zabezpečovalo prostredníctvom 
verejne prístupnej úradnej tabule umiestnenej v podateľni, ale predovšetkým svojej webovej 
stránky.

O zverejnení ďalších informácií nad rámec povinného okruhu rozhodovali jednotlivé 
organizačné útvary a orgány ministerstva v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
koncepčnými zámermi a zásadou transparentnosti činnosti štátnej a verejnej správy. V tejto 
súvislosti treba poznamenať, že k tejto kategórii informácií nemožno zaradiť úradné oznamy
o konaniach ministerstva vo veciach verejného záujmu či verejné vyhlášky vydané 
ministerstvom; zverejnenie týchto dokumentov na úradnej tabuli alebo webovej stránke 
ministerstva nie je dané zákonom o slobode informácií, ale inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, najmä správnym poriadkom3 s náležitými právnymi dôsledkami.   

Do okruhu povinne zverejňovaných informácií podľa § 5 zákona o slobode informácií 
patria aj informácie týkajúce sa postupu povinnej osoby v oblasti sprístupňovania informácií. 

                                               
2 Zákon č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov.
3 §  3 ods. 5 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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V roku 2008 boli na webovej stránke i úradnej tabuli ministerstva zverejnené nasledovné
dokumenty tejto agendy: 
- metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 2908/2007 - 211/12259
vrátane dodatku č. 1 zo 4. 12.2008,
-  zoznam utajovaných skutočností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
- sadzobník správnych poplatkov za sprístupňovanie informácií,
- informácia pre žiadateľov o sprístupnenie informácií obsahujúca údaje o mieste, čase 
a forme podania žiadostí, spôsobe sprístupňovania informácií, podaní opravného prostriedku 
proti prvostupňovému rozhodnutiu vydanému ministerstvom a organizáciou v jeho 
zriaďovateľskej povinnosti, možnosti preskúmania rozhodnutí ministerstva súdom,
- elektronický formulár na podanie žiadosti o sprístupnenie informácií, 
- elektronický formulár slúžiaci na evidenciu podaných žiadostí,  
- prehľad 20 najžiadanejších informácií rezortnej problematiky (FAQ), 
- zákon č. 207/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobode informácií.

3. Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len „organizácie“) sú na 
základe § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií povinnými osobami pre oblasť
sprístupňovania a zverejňovania informácií. To znamená, že v plnom rozsahu zodpovedajú za 
postup v tejto oblasti svojej činnosti. Prehľad o počte žiadostí o sprístupnenie informácií 
podaných týmto organizáciám v roku 2008 poskytuje tabuľka č.2.   

Ako z tabuľky vyplýva, v 21 organizáciách bolo v sledovanom roku podaných 
dovedna 387 žiadostí, 12 organizácií nedostalo ani jednu žiadosť. Najviac žiadostí dostalo
Slovenské národné múzeum (178), druhým v poradí bol Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky (112). Výraznejší podiel na uvedenej štatistike mali ešte Ústav pre vzťahy štátu 
a cirkví (50) a Literárne informačné centrum (13). Osem organizácií dostalo v roku 2008 len 
jednu žiadosť, štyri organizácie dve a jedna organizácia tri žiadosti. Podobne ako v prípade 
ministerstva aj pri porovnaní týchto údajov s predchádzajúcim rokom možno konštatovať, že 
aj v organizáciách nastal pokles záujmu verejnosti o informácie sprístupňované na základe 
zákona o slobode informácií (s výnimkou nárastu žiadostí v Ústave pre vzťahy štátu a cirkví a 
Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky). Údaje roku 2007: 612 podaných žiadostí, z toho 
najviac Slovenskému národnému múzeu (402) a Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky
(126 žiadostí), v 16 organizáciách nebola zaevidovaná ani jedna žiadosť.         

3.1. Spôsob vybavenia žiadostí o sprístupnenie informácií

Ako znázorňuje graf č. 3, z celkového počtu žiadostí 77 % podali fyzické osoby,  56, 3 
% žiadostí bolo podaných  poštou, 32, 5 % e-mailom, 4, 6 % telefonicky. 

Z uvedeného počtu žiadostí bolo v základnej zákonnej lehote do ôsmich pracovných dní 
vybavených 88, 3 % žiadostí, 11, 6  % žiadostí v predĺženej lehote. O úspešnosti rezortných 
organizácií v tejto oblasti svedčí ďalej podiel žiadostí vybavených v plnom rozsahu: bez 
obmedzenia požadovaných informácií bolo sprístupnených 87 % žiadostí, odkazom na 
zverejnené informácie 6, 8 % žiadostí, čo znamená takmer 94 % pozitívne vybavených 
žiadostí; v organizáciách  boli odmietnuté, respektíve čiastočne odmietnuté len 3 žiadosti (0, 7 
%).
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Tabuľka č. 2: 
Počet  žiadostí podaných organizáciám  v rokoch 2007 a 2008

Organizácia Rok 2008 Rok 2007

Bibiana 0 0

Centrálna servisná organizácia MK SR 2 1

Divadelný ústav 1 0

Hudobné centrum 0 0

Literárne informačné centrum 13 18

Lúčnica 0 0

MUS Mladé srdcia 0 0

Múzeum SNP 1 2
Národné osvetové centrum 0 0

Divadlo Nová scéna 0 0

Pamiatkový úrad SR 112 126

Slovenská filharmónia 1 0

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 0 2

Slovenská národná galéria 8 5

Slovenská národná knižnica 1 2

Slovenská ústredná hvezdáreň 0 1

Slovenské centrum dizajnu 2 0

Slovenské národné divadlo 0 1

Slovenské národné múzeum 178 402
Slovenské technické múzeum v Košiciach 3 8
Slovenský filmový ústav 1 8
SĽUK 0 2

Štátna filharmónia Košice 0 0

Štátna opera Banská Bystrica 0 3

Štátna vedecká knižnica  v B. Bystrici 1 0

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 0

Štátna vedecká knižnica v Prešove 2 1

Štátne divadlo Košice 0 0

Štátny komorný orchester Žilina 0 0

Univerzitná knižnica v Bratislave 2 2

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 50 32

Tlačová agentúra SR 7 4

ÚĽUV 1 0

Spolu 387 612

Jedno odvolanie podané proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácií skončilo
v prospech prvostupňovej organizácie (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky). 
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Graf č. 3: Spôsob vybavenia žiadostí o informácie podané organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva v roku 2008 

sprístupnenie informácií bez
obmedzenia

odkaz na zverejnené
informácie

postúpenie žiadost i inej
povinnej osobe

odloženie žiadosti

odmietnutie/čiastočné
odmietnutie žiadostí  z toho

podané opravné prostriedky

Tak ako ministerstvu ani organizáciám nevznikli v súvislosti so sprístupňovaním 
informácií v hodnotenom roku mimoriadne náklady, všetky informácie sa poskytli bez 
správneho poplatku.     

3.2. Obsahové zameranie informácií

Podkladové materiály zaslané organizáciami poskytujú stručný prehľad o obsahovom
zameraní žiadostí o sprístupnenie informácií. V roku 2008 sa od viacerých organizácií 
(Múzeum SNP, Divadelné centrum, Slovenská národná knižnica, Slovenské technické 
múzeum v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici) vyžiadali základné 
organizačné dokumenty a informácie: zriaďovateľská listina, organizačný poriadok, 
organizačná štruktúra, počet zamestnancov, realizované verejné obstarávania a pod.

Niektoré ďalšie požadované informácie:
Literárne informačné centrum: informácie o prístupe k vydávaným publikáciám, 

prekladoch slovenskej literatúry do cudzích jazykov, možnostiach publikovania vlastnej
tvorby.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: informácie týkajúce sa zaradenia konkrétneho
objektu medzi kultúrne pamiatky, spôsobu vyhlásenia objektu za kultúrnu pamiatku a spôsobe 
zrušenia uvedeného vyhlásenia, informácie o oprávnenosti krajských pamiatkových úradov 
sprísňovať podmienky pre opravu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, informácie o 
pamiatkach ponúkaných na predaj.  

Slovenská národná galéria: žiadosti o kontaktné údaje na jednotlivých umelcov 
a kurátorov.

Slovenské národné múzeum: možnosti výkonu lektorskej služby a bádania 
zbierkového fondu, informácie o organizovaných kultúrnych akciách, výstavách, 
prednáškach, údaje z výročnej správy organizácie.

Slovenské technické múzeum v Košiciach: informácie o návštevnosti vysunutej 
expozície v kaštieli v Budimíre a v Múzeu letectva v Košiciach za roky 1995 – 2007 a o 
návštevnosti Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej za roky 2006 a 2007. 
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Tlačová agentúra SR: informácie týkajúce sa tvorby a distribúcie spravodajstva,
obsahu zmlúv o poskytovaní spravodajstva a monitoringu, informácie z kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR.

Univerzitná knižnica v Bratislave: informácie týkajúce sa kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR. 

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: okruh informácií o financovaní cirkví a náboženských 
spoločností, pôsobení a učení určitej náboženskej spoločnosti v SR, prenikaní potenciálne 
nebezpečných spoločenstiev do edukačného systému prostredníctvom alternatívneho 
vzdelávania, štatistické informácie o cirkvách a náboženských spoločnostiach. 

3.3. Prístup k zverejneným informáciám 

Organizácie poskytujú informačný servis pre verejnosť aj prostredníctvom svojich 
webových stránok: stránky sú usporiadané prehľadne, poskytujú dostatok aktuálnych 
informácií o organizáciách a ich odbornej činnosti. Základné informácie sú na väčšine stránok 
zverejnené viacjazyčne, minimálne v anglickej verzii. Všetky organizácie informujú na 
svojich stránkach o spôsobe a príslušných dokumentoch slobodného prístupu k informáciám 
a v súlade s § 5 zákona o slobode informácií majú tiež zverejnené základné organizačné 
dokumenty, ako zriaďovateľská listina, organizačný poriadok, organizačná štruktúra, výročné 
správy o činnosti za jednotlivé roky. Pre verejnosť majú vyhradené osobitné kontaktné adresy 
(napr. napíšte nám). 

Prehľad o webových stránkach organizácií je spracovaný v materiáli obsahujúcom 20 
najčastejších otázok adresovaných ministerstvu v roku 2008 (20 FAQ), ktorý je súčasťou tejto 
správy.      
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Záver

Informácie o sprístupňovaní informácií na základe zákona o slobode informácií 
v rezorte  kultúry za rok 2008 preukázali niektoré vývojové tendencie, ktoré možno zhrnúť do 
nasledovných bodov:

1. Zákon o slobode informácií zohráva naďalej významnú úlohu v prístupe verejnosti 
k rezortným informáciám, o čom svedčí celkový počet žiadostí podaných ministerstvu a jeho 
organizáciám: takmer 500 žiadostí v sledovanom roku (pričom v 12 organizáciách nebola 
podaná ani jedna žiadosť). Okrem žiadostí o sprístupnenie informácií boli v rezortných 
organizáciách zodpovedané početné dopyty verejnosti, ktoré neboli zahrnuté do ročnej 
štatistiky spracovanej podľa zákona o slobode informácií.     

2. Pokles počtu žiadostí o sprístupnenie informácií zaznamenaný v uvedenej štatistike 
ministerstva a rezortných organizácií oproti predchádzajúcim obdobiam možno dať do 
súvislosti predovšetkým s úsilím rezortných organizácií o transparentnosť a prezentáciu svojej 
činnosti formou aktívneho zverejňovania informácií na príslušných webových stránkach.
Tento  pozitívny trend viedol v sledovanom období ku skvalitneniu rezortných webových 
stránok z hľadiska rozsahu a kvality zverejnených informácií.    

3. Prevládajúci podiel fyzických osôb na celkovom počte podaných žiadostí (75, 8 % ) svedčí 
o tom, že zákon o slobode informácií je predovšetkým prostriedkom slúžiacim jednotlivcom
na získanie potrebnej informácie. Ich záujem  – podobne v prípade právnických osôb - sa 
v sledovanom období sústreďoval na obsahovo vecné, odborné, účelne využiteľné informácie.
V tejto súvislosti možno teda usúdiť, že žiadatelia o informácie patria prevažne do okruhu 
odbornej verejnosti.          

Na záver možno konštatovať, že organizácie rezortu kultúry vrátane ministerstva 
zabezpečovali v hodnotenom roku výkon v oblasti poskytovania informácií v súlade so 
zákonom o slobode informácií. Informácie sprístupňovali bez zbytočných prieťahov 
a s dobrým úmyslom naplniť ústavou zaručené právo na informácie, ako aj s vedomím toho, 
že kvalita výkonu v tejto oblasti je dôležitým ukazovateľom dôveryhodnosti, transparentnosti 
a otvorenosti štátnej správy. Tento záver potvrdzuje aj skutočnosť, že v roku 2008 nebol 
zaznamenaný žiadny priestupok, ktorý by súvisel s porušovaním zákonných povinností
rezortných organizácií v tejto oblasti.    


