Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
poštová adresa na doručovanie písomností:
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Medená 5, 811 02 Bratislava

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

V Bratislave, 23. marca 2009

VEC: Rozklad proti rozhodnutiu č. MVRR-2009-11364/12510-5
o neposkytnutí informácie
Týmto podávam rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“) o neposkytnutí informácií podľa základe zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná):
Pôvodnou žiadosťou som v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
požiadal o sprístupnenie informácií týkajúcich sa výziev č. OPBK/2008/1.1/01, č. OPBK
2008/1.2/01, č. OPBK/2008/2.1/01 a č. OPBK/2008/2.1/02 – moja žiadosť bola
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zaevidovaná pod číslom 59/OMK/2009.
Dátum podania žiadosti: 15.2.2009
Dátum odmietnutia žiadosti:
Žiadosť zaevidovaná na MVRR SR pod číslom 59/OMK/2009 bola čiastočne odmietnutá
rozhodnutím č. MVRR-2009-11364/12510-5 zo dňa 6.3.2009, ktoré bolo podpísané PhDr.
Radoslavom Behulom, riaditeľom odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (ďalej
len „napadnuté rozhodnutie“).
Rozklad sa podáva v zákonom stanovenej lehote.
Z čoho je možné badať porušenie zákona:
A) V rámci rozhodnutia MVRR SR ohľadom nesprístupnenia požadovaných
informácií týkajúcich sa Výzvy č. OPBK/2008/1.1/01:
K bodom 2 a 3:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 2 a 3 mojej
žiadosti – teda informáciu týkajúcu sa interných a externých hodnotiteľov v časti
týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia hodnotiteľov, ako i profesijné
životopisy interných a externých hodnotiteľov, a to z dôvodu ochrany osobných údajov
v zmysle § 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
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Avšak, z §9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. vyplýva, že „Povinná osoba sprístupní na
účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v
informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom ... o fyzickej
osobe, ktorá je členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu,
ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných
prostriedkov“.
Preto naďalej trvám na svojej žiadosti sprístupniť informáciu týkajúcu sa interných
a externých hodnotiteľov v časti týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia
hodnotiteľov, ako i profesijné životopisy interných a externých hodnotiteľov.
K bodu 4:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
4 mojej žiadosti – teda zoznam predložených žiadostí o NFP, a to z dôvodu, že MVRR SR
nemá k dispozícii požadované informácie v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí o NFP, ktoré boli v rámci výzvy predložené
žiadateľmi riadiacemu orgánu a požadujem ich v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v
plnom rozsahu – žiadam zverejniť všetky požadované informácie priradené k žiadostiam
o NFP v ITMS.
K bodu 5:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 5 mojej žiadosti
z dôvodu terminologickej nepresnosti.
Upresňujem svoju žiadosť a žiadam sprístupniť zoznam projektov, ktoré boli vyradené
z hodnotenia z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti či z dôvodu nesplnenia kritérií
oprávnenosti.
K bodu 8:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
8 mojej žiadosti – teda zoznam žiadostí o NFP odporučených výberovou komisiou na
schválenie, a to z dôvodu, že MVRR SR nemá k dispozícii požadované informácie
v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí, ktoré boli v rámci výzvy výberovou
komisiou odporučené na udelenie NFP v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v plnom
rozsahu (žiadam zverejniť všetky informácie priradené k žiadostiam o NFP v ITMS).
C) V rámci rozhodnutia MVRR SR ohľadom nesprístupnenia požadovaných
informácií týkajúcich sa Výzvy č. OPBK/2008/2.1/02:
K bodom 2 a 3:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 2 a 3 mojej
žiadosti – teda informáciu týkajúcu sa interných a externých hodnotiteľov v časti
týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia hodnotiteľov, ako i profesijné
životopisy interných a externých hodnotiteľov, a to z dôvodu ochrany osobných údajov
v zmysle § 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
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Avšak, z §9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. vyplýva, že „Povinná osoba sprístupní na
účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v
informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom ... o fyzickej
osobe, ktorá je členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu,
ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných
prostriedkov“.
Preto naďalej trvám na svojej žiadosti sprístupniť informáciu týkajúcu sa interných
a externých hodnotiteľov v časti týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia
hodnotiteľov, ako i profesijné životopisy interných a externých hodnotiteľov.
K bodu 4:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
4 mojej žiadosti – teda zoznam predložených žiadostí o NFP, a to z dôvodu, že MVRR SR
nemá k dispozícii požadované informácie v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí o NFP, ktoré boli v rámci výzvy predložené
žiadateľmi riadiacemu orgánu a požadujem ich v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v
plnom rozsahu – žiadam zverejniť všetky požadované informácie priradené k žiadostiam
o NFP v ITMS.
K bodu 5:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 5 mojej žiadosti
z dôvodu terminologickej nepresnosti.
Upresňujem svoju žiadosť a žiadam sprístupniť zoznam projektov, ktoré boli vyradené
z hodnotenia z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti či z dôvodu nesplnenia kritérií
oprávnenosti.
K bodu 8:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
8 mojej žiadosti – teda zoznam žiadostí o NFP odporučených výberovou komisiou na
schválenie, a to z dôvodu, že MVRR SR nemá k dispozícii požadované informácie
v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí, ktoré boli v rámci výzvy výberovou
komisiou odporučené na udelenie NFP v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v plnom
rozsahu (žiadam zverejniť všetky informácie priradené k žiadostiam o NFP v ITMS).
D) V rámci rozhodnutia MVRR SR ohľadom nesprístupnenia požadovaných
informácií týkajúcich sa Výzvy č. OPBK/2008/2.2/02:
K bodom 2 a 3:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 2 a 3 mojej
žiadosti – teda informáciu týkajúcu sa interných a externých hodnotiteľov v časti
týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia hodnotiteľov, ako i profesijné
životopisy interných a externých hodnotiteľov, a to z dôvodu ochrany osobných údajov
v zmysle § 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
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Avšak, z §9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. vyplýva, že „Povinná osoba sprístupní na
účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v
informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom ... o fyzickej
osobe, ktorá je členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu,
ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných
prostriedkov“.
Preto naďalej trvám na svojej žiadosti sprístupniť informáciu týkajúcu sa interných
a externých hodnotiteľov v časti týkajúcej sa zamestnávateľa a pracovného zaradenia
hodnotiteľov, ako i profesijné životopisy interných a externých hodnotiteľov.
K bodu 4:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
4 mojej žiadosti – teda zoznam predložených žiadostí o NFP, a to z dôvodu, že MVRR SR
nemá k dispozícii požadované informácie v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí o NFP, ktoré boli v rámci výzvy predložené
žiadateľmi riadiacemu orgánu a požadujem ich v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v
plnom rozsahu – žiadam zverejniť všetky požadované informácie priradené k žiadostiam
o NFP v ITMS.
K bodu 5:
MVRR SR odmietlo sprístupniť požadované informácie v zmysle bodu 5 mojej žiadosti
z dôvodu terminologickej nepresnosti.
Upresňujem svoju žiadosť a žiadam sprístupniť zoznam projektov, ktoré boli vyradené
z hodnotenia z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti či z dôvodu nesplnenia kritérií
oprávnenosti.
K bodu 8:
MVRR SR odmietlo sprístupniť v plnom rozsahu požadované informácie v zmysle bodu
8 mojej žiadosti – teda zoznam žiadostí o NFP odporučených výberovou komisiou na
schválenie, a to z dôvodu, že MVRR SR nemá k dispozícii požadované informácie
v požadovanej štruktúre.
Žiadam sprístupniť zoznam všetkých žiadostí, ktoré boli v rámci výzvy výberovou
komisiou odporučené na udelenie NFP v štruktúre, v akej sú evidované v ITMS v plnom
rozsahu (žiadam zverejniť všetky informácie priradené k žiadostiam o NFP v ITMS).
Čoho sa žiadateľ dožaduje:
Týmto rozkladom sa žiadateľ dožaduje, aby vedúci ústredného orgánu štátnej správy (MVRR
SR) v súlade s § 19 zákona o slobode informácií preskúmal v celom rozsahu rozhodnutie
MVRR SR o obmedzení prístupu k informáciám vo vyššie uvedenej veci a postup MVRR SR
v tejto veci, ktorým bolo žiadateľovi odopreté sprístupnenie požadovanej informácie, o čom
bol informovaný odpoveďou MVRR SR. Žiadateľ sa dožaduje, aby vedúci ústredného
orgánu štátnej správy (MVRR SR) zrušil prvostupňové rozhodnutie MVRR SR
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v tejto veci
informácie.

a rozhodol,

aby

boli

žiadateľovi

sprístupnené

požadované

Uvedené informácie žiadam zaslať v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej
pošty na e-mailovú adresu dusansloboda@institute.sk
S pozdravom,
Dušan Sloboda

Dušan Sloboda
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 1
811 06 Bratislava
poštová adresa na doručovanie písomností:
Dušan Sloboda
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Medená 5
811 02 Bratislava
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