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Združenie Slatinka 
1993 – vznik združenia → reakcia obyvateľov 
regiónu na znovuoživenie projektu 
kontroverzného vodného diela Slatinka 

Poslaním Združenia Slatinka je  

- ochrana životného prostredia a prírodných 
hodnôt, najmä v povodí rieky Slatina,  

- zvyšovanie účasti občanov na rozhodovaní o 
dokumentoch a projektoch s vplyvom na 
životné prostredie,  

- environmentálna výchova a vzdelávanie 
verejnosti, najmä detí a mladých ľudí 

 

Činnosť združenia je formálne rozdelená do  
projektov, ktoré spája práve  
zapojenie / účasť verejnosti 
na rozhodovaní . 
 



Prečo téma „verejný záujem“? 



Aktivity projektu 
I. okruh - monitoring súčasnej praxe, 

problémov a možných riešení 

(ako sa rozhoduje o verejnom záujme?) 

II. aktivity na 
scitlivovanie/dovzdelávanie 
smerom k MVO, predstaviteľom 
verejnej správy a médiám 

        (čo prináša súčasná prax miestnym 
komunitám, aké má dôsledky pre miestny 
rozvoj) 

III. účasť na rozhodovaní o modelovej 
kauze verejnoprospešnej stavby 
„Vodné dielo Slatinka“ 

+ propagácia a šírenie informácií 

 



Čo zostane po projekte pre ostatných? 
analýzy legislatívy, územných plánov a databáza rozhodnutí o „verejnom 
záujme“ – súhrn skúseností, ako sa na Slovensku rozhoduje o tom, čo je 
verejný záujem a aký má dopad takéto rozhodovanie na miestne komunity 

publikácia s odporúčaniami pre verejnú diskusiu a pre hodnotenie 
zapojenia miestnych komunít do rozhodovania  o verejnom záujme 

otvorenie verejnej diskusie, nové kontakty, nové iniciatívy 

 



• tradične je vymedzovaný ako všeobecný záujem, ktorý 
je nadradený nad individuálny záujem (vyvlastnenie) 

• verejný záujem je opakom tzv. súkromného záujmu 

• nie je presná definícia (neurčitý právny pojem, 
neexistuje legálna definícia od zákonodarcu), v 
súčasnosti je však spomenutý vo viacerých zákonoch aj 
iných dokumentoch 

• zisťuje sa v priebehu (vyvlastňovacieho) konania po 
zvážení všetkých rozporov a pripomienok. Z 
odôvodnenia rozhodnutia, ktorého podstatou je otázka 
existencie verejného záujmu, potom musí jednoznačne 
vyplynúť, prečo verejný záujem prevážil nad inými či už 
súkromnými, alebo aj verejnými záujmami (napr. 
výstavba diaľnice na pozemku, kde sa nachádza škola).  

• rozhodovanie o verejnom záujme sa nesmie diať bez 
účasti tých osôb, ktorých práv sa to môže týkať 

 

Čo je to „verejný záujem“ ? 



• problém: kto a ako má vzájomne porovnávať 
„nadradenosť“ rôznych verejných záujmov (iba málo 
konkrétnych príkladov) 

• Verejný záujem na ochrane niektorých hodnôt má z 
ústavného hľadiska osobitné postavenie. Ide o ochranu 
ľudského zdravia, kultúrnych pamiatok, prírody a 
životného prostredia. 

• V praxi - tradične istú „väčšiu“ vážnosť v praxi má 
realizácia  stavieb vo verejnom záujme 

• verejnoprospešné stavby = definované v stavebnom 
zákone ako stavby, pre realizáciu ktorých je možné vo 
verejnom záujme vyvlastnenie (§ 109 stavebného zákona) 

– teda napr. rýchlostné cesty, diaľnice, komunikácie, 
vodohospodárske diela, priehrady, vojenské objekty, výstavba 
potrubí, energetických diel atď.  

– a „verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie“ 

 

Čo je to „verejný záujem“ ? 



• v našej legislatíve upravovaná účasť verejnosti v konaniach, kde sa rozhoduje 
o životnom prostredí – vyváženie súkromných (komerčných) záujmov, ktoré 
často sledujú subjekty, ktoré sa usilujú získať povolenie na zásah do prírody. 
Subjekty, ktoré vstupujú do týchto konaní z dôvodu, že chcú takto životné 
prostredie chrániť, chránia (podľa názoru Najvyššieho súdu) zároveň aj 
verejný záujem a vyvažujú záujem súkromný. 

• pri účasti v konaniach - neodlišuje sa, či ide o verejnoprospešné / iné stavby 

• upravená je aj účasť verejnosti v rámci spracovania územných plánov (na 
všetkých úrovniach), ukazujú sa však problémy v praxi 

• rozhodovanie o tom, čo je „verejný záujem“ nie je upravený, a teda sa do 
neho verejnosť priamo zapojiť nemôže – iba pri ÚPN! 

Verejný záujem a účasť verejnosti 



Ako vznikli zoznamy 
verejnoprospešných stavieb v ÚPN? 

územné plány miest a obcí 

povinne musia prebrať verejnoprospešné 
stavby z územných plánov regiónov + 

nesmú byť v rozpore s ich záväznou časťou 

schvaľované zastupiteľstvom, možná účasť 
verejnosti 

územné plány regiónov 

spracované r. 1996 - 1998 
schválené vládou SR 

možná účasť verejnosti a samospráv 

Štátne rezortné koncepcie a politiky 

surovinová, energetická, agrárna, lesnícka, 
vodohospodárska atď.  

spracované bez účasti verejnosti 



Ako sa menili územné plány 
regiónov? 

• pripomienky dotknutých orgánov musia byť dohodnuté (nesmie 
zostať „rozpor“) – okrem BA a BB (zlato) takmer žiadne „rozpory“ 

• pripomienky občanov, samospráv, MVO – nemusia byť 
akceptované, stačí iba prerokovanie nezohľadnených pripomienok 

•  nie sú veľké rozdiely v zozname verejnoprospešných stavieb v 
čase a medzi plánmi jednotlivých krajov (štátne koncepcie) 

• „samospráva“ regiónov takmer automaticky akceptuje 
pripomienky štátnych subjektov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú 
dotknutým orgánom štátnej správy 

• kontinuálne preberanie verejnoprospešných stavieb z plánu do 
plánu, bez snahy o skúmanie verejného záujmu či 
porovnávanie/váženie rôznych verejných záujmov 

• zmeny a doplnky ÚPN regiónov – vyvolané povinnosťou 
preskúmať min. raz za 4 roky plán, nikdy nie na základe podnetu 
samosprávy mesta/obce, verejnosti, MVO 

 



Anketa: čo si myslia o verejnom záujme 
mladí ľudia 15 – 25 rokov 



Anketa: čo si myslia o verejnom záujme 
mladí ľudia 15 – 25 rokov 



Verejný záujem je .... 

„Záujem v ktorom sú zahrnuté potreby širokej verejnosti. 
Záujem je zmysluplný a sú v ňom zohľadnené všetky jeho 
negatíva, prípadne následky, ktoré jeho výstavbou/realizáciou 
vzniknú.“ (24 rokov)  
 
„Aktivity, ktoré úrady považujú za správne.“ (18 rokov) 
 
„Verejný záujem je podľa mňa to, keď sa niekto zaujíma aj o 
verejnosť. Pýta sa, čo potrebuje, čo jej vadí a naopak, čo sa jej 
páči. Takto by to malo fungovať stále. Nie je pekné, keď sa v 
dôležitých rozhodnutiach (čo sa týka mesta, obce) verejnosť 
nemôže zapojiť.“ (17 rokov)  
 
„Verejný záujem by mal byť vhodný pre všetkých občanov, 
ktorých sa to týka. Bohužiaľ v dnešnej dobe by sa to malo volať 
„najlepší záujem ako zarobiť“.„ (16 rokov) 
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