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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“? 



• analýza legislatívy (Slovensko, V4, ústavy resp. obdobné 
dokumenty v krajinách EÚ) 

• analýza súdnych a iných rozhodnutí – databáza 30 
najzaujímavejších rozhodnutí je na 
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-
zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/  

• rozhovory s ľuďmi, ktorí pracujú v štátnych inštitúciách, so 
zástupcami samospráv, miestnymi občanmi, členmi 
mimovládnych organizácií (spolu 15) 

• prieskum subjektívneho vnímania u mladých ľudí (spolu 
134 respondentov) 

• analýza územných plánov 8 regionóv (spolu 38 plánov a ich 
aktualizácií) 

• literatúra, brožúry, iné analýzy 

 

 

Analýzy o verejnom záujme 

http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/databaza-rozhodnuti-verejny-zaujem/


• tradične je vymedzovaný ako všeobecný záujem, ktorý je 
nadradený nad individuálny záujem (vlastníctvo), opak 
súkromného záujmu 

• nie je presná definícia (neurčitý právny pojem, neexistuje 
legálna definícia od zákonodarcu),  

• v súčasnosti je však spomenutý vo viacerých zákonoch, 
úprava pojmu je rôznorodá a niekedy dokonca v konflikte 
– verejným záujmom je napr. ochrana životného 
prostredia resp. jeho zložiek (envirolegislatíva), 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (banský zákon), 
prospech všetkým alebo väčšine občanov (zákon o 
konflikte záujmov), vyhľadávanie a využívanie prírodného 
liečivého zdroja (zákon o prírodných liečivch vodách) atď. 

• väčšina zákonov však nemá inštitucionalizovaný jasný a 
účinný mechanizmus vynucovania verejného záujmu ani 
rozhodovania o stretoch medzi rôzne definovanými 
verejnými záujmami 

 

Čo je to „verejný záujem“ ? 



Definovanie verejného záujmu 
• štátne orgány majú pomerne široké pole úvahy, v rámci 

ktorého sa pohybujú pri určovaní konkrétneho verejného 
záujmu 

• skúmanie „verejného záujmu“ je potrebné v každom 
individuálnom prípade - táto kompetencia patrí výkonnej, 
nie zákonodarnej moc 

• zisťuje sa v priebehu správneho (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 

 

 



• 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“ 

 

Rozhodovanie o verejnom záujme 



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 (ropovod) 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)  
 
„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) 
 
„ ... Súd bude rešpektovať zákonodarcu v jeho predstave, čo je 
verejný záujem, ledaže by v jeho úsudku zjavne chýbal 
rozumný základ.“ (Európsky súd pre ľudské práva, James vz. 
Spojené kráľovstvo) 



ul. A. Sládkoviča 2, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen 

www.slatinka.sk 

slatinka@changenet.sk 

 


