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Vec: Sťažnosť proti postupu Úradu vlády SR 

 

V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sťažnostiach“) podávam týmto sťažnosť proti postupu Úradu vlády 

Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) pri poskytovaní informácií Denníku N. Zároveň 

v rovnakej veci podávam sťažnosť proti postupu všetkých ministerstiev v rovnakej veci. 

Podľa medializovaných informácií Tlačový a informačný odbor úradu vlády 

informoval Denník N, že vláda nebude komunikovať s Denníkom N, členovia vlády, úrad 

vlády a ministerstvá nebudú odpoveď na otázky redaktorov Denníka N a poskytovať im 

informácie.  

Touto sťažnosťou v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach poukazujem na 

skutočnosť, že takýmto postupom úradu vlády a ministerstiev dochádza k porušeniu právnych 

predpisov, konkrétne § 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „tlačový zákon“). Predmetné ustanovenie tlačového zákona sa týka práva 

na informácie a stanovuje, že „Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a 

príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti 

poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na 

pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa 

osobitného predpisu.5)“. Rozhodnutie neposkytovať informácie Denníku N je podľa môjho 

názoru zo strany úradu vlády a ministerstiev porušením povinnosti na základe rovnosti 

poskytovať vydavateľovi periodickej tlače informácie o svojej činnosti, a tým porušením § 3 

tlačového zákona.  

 Touto sťažnosťou sa v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach ako občan 

Slovenskej republiky a ako čitateľ a predplatiteľ Denníka N domáham ochrany svojich práv 

a právom chránených záujmov, konkrétne svojho práva na informácie v zmysle čl. 26 Ústavy 

Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Podľa čl. 26 ods. 1 je právo na informácie 

zaručené. Podľa čl. 26 ods. 5 ústavy „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným 

spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob 

vykonania ustanoví zákon.“ Zákonom ustanovujúcim podmienky a spôsob vykonania tejto 

povinnosti orgánov verejnej moci je tlačový zákon. Porušovaním tlačového zákona 

v dôsledku neposkytovania informácií Denníku N tak zároveň dochádza aj k porušovaniu 

povinnosti, ktorú úradu vlády a ministerstvám stanovuje priamo ústava (čl. 26 ods. 5), ako aj 

k porušovaniu môjho práva na informácie v zmysle čl. 26 ods. 1 ústavy a § 3 tlačového 

zákona (moje odvodené právo ako súčasti verejnosti na pravdivé, včasné a všestranné 

informovanie médiami na základe informácií poskytnutých orgánmi verejnej moci). 



Rovnakým spôsobom je porušované aj právo na informácie všetkých ostatných čitateľov 

Denníka N.  

 Postup úradu vlády zároveň porušuje aj môj právom chránený záujem spočívajúci 

v očakávaní, že kúpou Denníka N dostanem ako protihodnotu za zaplatené predplatné 

primeraný rozsah informácií o činnosti vlády, jej členov a ministerstiev. Protizákonným 

postupom úradu vlády a ostatných ministerstiev odmietajúcich poskytovať informácie 

a odpovedať na otázky Denníka N je toto moje legitímne očakávanie narušené, pretože 

napriek povinnosti stanovej v čl. 26 ods. 5 ústavy a v § 3 tlačového zákona úrad vlády 

a ministerstvá odmietajú poskytovať denníku, ktorého som čitateľom, informácie, v dôsledku 

čoho sa zmenšuje rozsah  informácií o činnosti vlády a ministerstiev, ktorý je mne ako 

čitateľovi týmto médiom poskytovaný.  

Medzi porušením ústavy a zákona činnosťou úradu vlády a ministerstiev a porušením 

mojich práv a právom chránených záujmov existuje priama príčinná súvislosť.  

Touto sťažnosťou žiadam úrad vlády, aby v súlade s § 18 ods. 1 zákona o sťažnostiach 

zistil skutočný stav vo veci neposkytovania informácií Denníku N úradom vlády a ďalšími 

ministerstvami a posúdil súlad takéhoto postupu s vyššie uvedenými ustanoveniami právnych 

predpisov, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.  

Touto sťažnosťou sa domáham toho, aby úrad vlády po prešetrení veci odstránil 

porušovanie zákona, ku ktorému dochádza zo strany úradu vlády neposkytovaním informácií 

Denníku N. Ďalej žiadam, aby zabezpečil odstránenie porušovania právnych predpisov 

v rovnakej veci zo strany všetkých ministerstiev. Žiadam, aby boli zistené osoby, ktoré sú 

zodpovedné za vyššie opísané porušovanie právnych predpisov, a aby voči nim bola 

vyvodená zodpovednosť, ktorú právne predpisy umožňujú. 

 

 

S pozdravom 

 

 

     Ondrej Dostál 

 

 

V Bratislave dňa 12. mája 2015. 

 


