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Verejný záujem a záujem verejnosti. 
VYHODNOTENIE ANKETY MLADÝCH ĽUDÍ 

 

Združenie Slatinka začalo v polovici októbra 2014 realizovať projekt „Verejný záujem 

– záujem verejnosti“, ktorý je podporený z Fondu pre mimovládne organizácie 

financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia 

otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.  

Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích 

procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. To chceme dosiahnuť prostredníctvom 

rôznych aktivít – analýz územných plánov, legislatívy, zaujímavých rozhodnutí, rozhovormi 

s aktívnymi občanmi, predstaviteľmi samospráv aj úradníkmi, ďalej pomocou workshopov, 

stretnutí, diskusií aj účasťou na rozhodovaní o modelovej kauze verejnoprospešnej stavby – 

vodného diela Slatinka.  

V prvej časti projektu sa venujeme analýze súčasnej situácie – chceme zistiť, aký je 

súčasný stav rozhodovania o verejnoprospešných činnostiach a stavbách, či má verejnosť 

možnosť sa do tohto rozhodovania účinne zapájať a čo súčasná prax prináša pre miestne 

komunity. Pri tom nás zaujíma pohľad tých, ktorí stavby a činnosti  vo verejnom záujme 

„kreslia“ do územných plánov, politikov, ktorí schvaľujú stratégie, aktivistov MVO, ktorí sa 

snažia do rozhodovania vstúpiť, aj „bežných“ občanov, ktorí sa s týmto fenoménom stretávaj 

často až v etape vyvlastňovania. Zaujíma nás však aj pohľad detí a mladých ľudí.    

V rukách držíte stručnú informáciu o výsledkoch ankety. Išlo o malý prieskum 

vnímania, ako mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov vnímajú pojem „verejný záujem“, či vôbec 

vedia, že takéto dačo existuje, a ak áno, čo si myslia o tom, kto rozhoduje o tom, že niečo je 

„verejnoprospešné“. Anketa sa uskutočnila v priebehu novembra a decembra. 

 

Úvod - prečo táto téma? 

Definovanie stavieb a činností vo verejnom záujme má ďalekosiahle právne, 

socioekonomické a environmentálne dôsledky. Vo všeobecnosti je verejný záujem to, čo 

potrebuje spoločnosť, kolektív. V skutočnosti sa ukazuje, že uspokojovanie kolektívnych 

záujmov je veľakrát v rozpore so záujmami komunít, ktorých sa najviac týkajú. Ťažba zlata 

v Podpoľaní a Kremnici, budovanie malých vodných elektrární na Hrone, megakasíno pri 

Bratislave, priehrada Slatinka pri Zvolene, spaľovňa odpadu v Zlatých Moravciach a iné kauzy 

sú konflikty medzi tým, čo je definované ako verejný záujem v niektorom zo štátnych 

materiálov a tým, čo považuje za verejný záujem miestna verejnosť.  
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Vo verejnosti, a nielen odbornej začínajú čoraz viac rezonovať otázky:  

 Kto by mal rozhodovať, čo je a čo nie je verejným záujmom?  

 Nakoľko by mala verejnosť do týchto rozhodnutí vstupovať?  

 Môže miestna komunita kvalifikovane posúdiť, či je pre ňu väčším verejným záujmom 
udržanie priaznivého životného prostredia alebo budovanie veľkej priehrady?  

 Ako môžu miestne samosprávy účinne zabezpečovať starostlivosť o všestranný rozvoj 
svojho územia, ak musia z územného plánu kraja povinne prebrať všetky 
verejnoprospešné stavby, aj keď sú v rozpore s potrebami miestnej komunity? 

 a mnohé ďalšie. 

Pred rokom 1989 bola diskusia o pojme verejný záujem nemožná. Štátne koncepcie 

a rozhodnutia o veľkých stavbách vo „verejnom“ záujme boli prijímané bez prerokovania 

s tými, ktorých sa týkali a mnohokrát boli pred verejnosťou utajované. Desaťročia platilo, že 

všetko, čo označil štát za verejný záujem, bolo nespochybniteľné, nadradené iným záujmom 

a bez pochýb v záujme verejnosti. Miestnym ľuďom sa až v záverečnej etape tesne pred 

realizáciou stavby kompenzovali zásahy do vlastníckych práv.   

Aj napriek zmene spoločenského a ekonomického zriadenia väčšina štátnych stratégií 

platila ďalej a ak sa zmenili, tak iba málo a bez účasti verejnosti. Napríklad v roku 1998 

schválila vtedajšia vláda prvé územné plány veľkých územných celkov, do ktorých 

„preklopila“ bez akejkoľvek diskusie všetky veľké štátne projekty a stavby ako 

verejnoprospešné.  

Mnohí, ak nie väčšina štátnych a bohužiaľ aj samosprávnych úradníkov, stále 

presadzuje princíp, že čokoľvek naplánuje „štát“, je automaticky verejným záujmom a 

automaticky považujú pripomienky samospráv a občanov za menej silné a dôležité, ako 

pripomienky od štátnych orgánov. 

Je samozrejmé, že štát musí mať nástroje na presadenie záujmu verejnosti nad záujmami 

úzkej skupiny ľudí, ak sa preukáže takáto potreba. V súčasnosti nie je však takáto silná 

kompetencia orgánov štátnej správy ničím vyvažovaná. Ak aj miestna samospráva, občianske 

združenia a verejnosť nesúhlasia napríklad s umiestnením spaľovne či priehrady v svojom 

bydlisku, prakticky neexistuje nástroj či inštitúcia, ktorá by zvážila protichodné (verejné) 

záujmy a rozhodla o nich.  

Našim cieľom je otvoriť verejnú diskusiu o tejto téme, upozorniť na problémy 

v dnešnej praxi, keď o verejnom záujme rozhodujú iba politici a nikto nehodnotí ani nedáva 

na misku váh iné kolektívne aj individuálne záujmy a práva, ako napr. právo na priaznivé 

životné prostredie.  
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1. kapitola 

Prečo aktivity práve pre mladých ľudí? 

 Najmladší obyvatelia miest a obcí budú v budúcnosti znášať dôsledky dnešných 
rozhodnutí dospelých, ale nemajú možnosti tieto rozhodnutia ovplyvniť. Preto do diskusie 
o týchto témach chceme zapojiť aj mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov.  

 Prvé oslovenie mladých ľudí sa udialo formou spoločných stretnutí a ankety na zistenie 
vnímania pojmu „verejný záujem“ v novembri a decembri 2014. V nasledujúcich mesiacoch 
ešte prebehne niekoľko stretnutí, individuálne/skupinové zadanie na zistenie vnímania 
a poradia „verejných záujmov“ u vrstovníkov aj exkurzia v Národnej rade SR v Bratislave. 

 Výstupom aktivít bude súbor informácií o tom, ako (a či vôbec) mladí ľudia vnímajú túto 
tému ako dôležitú, aké sú ich názory na účasť verejnosti na rozhodovaní o stavbách 
a činnostiach vo verejnom záujme – tieto informácie budú súčasťou brožúry o téme verejný 
záujem.  

 

2. kapitola 

Príprava a zber ankety  

 Cieľom prieskumu bolo zistiť, či mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov vnímajú pojem „verejný 
záujem“, či vôbec vedia, že takéto dačo existuje, a ak áno, čo si myslia o tom, kto rozhoduje 
o tom, že niečo je „verejnoprospešné“.  

 V prípravnej etape prieskumu sme načrtli postup realizácie – od zadefinovania základných 
okruhov a tém, cez prípravu konkrétnych otázok, vytipovanie skupín anketovaných mladých 
ľudí až po stanovenie spôsobu zberu a spracovania anketových lístkov. Vytipovali sme okruh 
mladých ľudí, ktorých sme chceli anketou osloviť. Rozhodli sme sa pre cca 100 študentov 
stredných škôl a univerzity. Školy sme vybrali na základe spätnej väzby na náš list, v ktorom 
sme vysvetlili vedeniu škôl ciele projektu aj zmysel aktivít pre mladých ľudí. Vo školách sme 
následne dohodli s konkrétnymi pedagógmi distribúciu a spätný zber anketových lístkov.  

 Následné spracovanie a vyhodnotenie ankety mala na starosti dobrovoľníčka združenia 
pod vedením koordinátorky aktivít projektu. Anketa prebehla v novembri a decembri 2014. 
Distribuované boli anonymné anketové lístky (celý anketový lístok je v prílohe na konci tejto 
brožúry), a to na fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene (24 ks), na Gymnáziu Ľ. 
Štúra vo Zvolene a na Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene (spolu 110 ks).  

 Prieskum prebiehal rozdaním ankety priamo počas vyučovania, žiaci ich hneď po rozdaní 
vyplnili a vrátili členovi Združenia Slatinka. Počas vypĺňania ankety mohli respondenti 
konzultovať nejasnosti s prítomným členom združenia, čo aj hojne využívali. Iba na univerzite 
anketu rozdala a spätne pozbierala docentka v rámci predmetu Vzťahy s verejnosťou.  
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3. kapitola 

Vyhodnotenie prieskumu 

 Návratnosť rozdaných ankiet bola teda 100 %, čo súviselo so spôsobom distribúcie 
a spätného zberu ankety. Vyplnené a vrátané anketové lístky boli v ďalšej fáze analyzované a 
zoradené do databázy. Každá otázka bola samostatne vyhodnocovaná. Spolu bolo rozdaných 
134 anketových lístkov. Do databázy výsledkov ich boli zaradené všetky vyplnené 
a odovzdané lístky. 

 Anketa obsahuje 10 otázok. Prvé dve sa týkali veku a toho, či ide o študentov, pracujúcich 
a pod. Šesť otázok bolo uzavretých, s prednastavenými odpoveďami na otázky, jedna otázka 
polouzavretá s tým, že okrem preddefinovaných odpovedí bolo možné dopísať „iné“. Jedna 
otázka bola úplne otvorená a respondent v nej mal vlastnými slovami opísať, čo podľa neho 
je „verejný záujem“. Pri otázkach boli pokyny, či môže respondent označiť jednu, dve alebo 
viac možností.  

 Z analýzy respondentov je možné vidieť, že ide o študentov, iba dvaja mladí ľudia priznali, 
že popri štúdiu aj pracujú. Z hľadiska veku prevládajú stredoškoláci vo veku 15 – 16 rokov, 
spolu s ostatnými stredoškolákmi vo veku 17 – 19 rokov tvorili stredoškoláci až 82 % 
respondentov. Zvyšok je tvorený mladými ľuďmi vo veku 20 – 27 rokov. Dvaja účastníci 
prieskumu svoj vek neuviedli. Detailné rozdelenie skupiny je v nasledujúcom grafe.  
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4. kapitola 

Výstupy a hodnotenia  

Vyhodnotenie jednotlivých anketových otázok (č. 3 – č. 10). 

Počul/a si niekedy slová verejný záujem, verejnoprospešná stavba alebo stavba vo 
verejnom záujme?  

Mladí ľudia mohli označiť iba jednu odpoveď zo štyroch preddefinovaných.  

□ áno a vedel by som celkom presne definovať alebo opísať, čo to je 
□ áno, ale neviem presne zopakovať, o čo šlo  
□ nie som si istý, ale asi som také dačo už počul/a  
□ nikdy som také nič nepočul/a, absolútne netuším čo to môže byť  

Väčšina mladých ľudí tvrdí, že už pojmy „verejný záujem“, „verejnoprospešná stavba“ 
alebo „stavba vo verejnom záujme“ počula, ale iba mierne nad štvrtinu sa subjektívne 
hodnotí, že by celkom presne vedela definovať alebo opísať, čo to je. Takmer polovica síce už 
tieto pojmy počula, ale nevie presne celkom povedať, o čo šlo.  

 

Verejnoprospešnou môže byť podľa teba iba stavba alebo činnosť, s ktorou vyjadrí súhlas 

verejnosť . 

Rovnako ako v predchádzajúcej otázke, aj pri tejto mohli respondenti označiť iba jednu 
odpoveď zo štyroch preddefinovaných, pričom jedna bola „neviem“.   

□ áno, vo verejnom záujme sa môže stavať iba vtedy, ak s tým všetci, čo tam žijú súhlasia 
□ áno, ale nemusí sa vyjadriť každý, stačí že o tom rozhodnú poslanci alebo niekto iný 
□ nie, nemá to žiaden súvis 
□ neviem 
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Pri tejto otázke sa už začala prejavovať skutočnosť, že hoci 76 % respondentov má 
pocit, že počuli o verejnoprospešných stavbách alebo o verejnom záujme, a dokonca tretina 
z nich by vedela celkom presne definovať, čo to je, v skutočnosti berú tieto pojmy doslovne, 
bez hlbšieho poznania problematiky. Toto sa týka dokonca aj skupiny študentov univerzity, 
ktorí síce majú predmety ako právo v životnom prostredí, či využívanie krajiny, ale ako sme 
sa po spoločnom stretnutí dozvedeli, o pojme „verejný záujem“ tam nediskutujú.  

Iba 12,6 % respondentov (17 mladých ľudí) odpovedalo správne, že to, či je konkrétna 
stavba alebo činnosť označená za verejnoprospešnú, nesúvisí s tým, čo si myslia ľudia, ktorí 
žijú v danom území, alebo ich zástupcovia.  

 

Kto podľa teba rozhoduje o tom, čo je vo verejnom záujme a čo nie? 

Pri otázke o tom, kto rozhoduje o verejnom záujme mohli mladí ľudia označiť 
ľubovoľný počet preddefinovaných možností a mohli dopísať aj „iné“. Otázka nemala 
odpoveď „neviem“. Preddefinované boli tieto odpovede: primátor mesta alebo dediny, kde 
by mala stavba stáť; prezident; poslanci mesta alebo dediny, kde by mala stavba stáť; vláda 
Slovenskej republiky; premiér (predseda vlády); poslanci Národnej rady SR; ľudia, ktorí 
bývajú v meste alebo dedine, kde by mala tá stavba stáť; špeciálni úradníci. Možnosť dopísať 
inú ako predvolené možnosti využili iba štyria respondenti. Priemerne označil každý účastník 
prieskumu 2 – 3 možnosti z tých, ktoré sme im ponúkli na výber.  

Táto otázka nemá jednoznačne „správnu“ odpoveď, pretože rozhodnutie väčšinou 
nemá v rukách jeden subjekt. Získať správne odpovede ale nebolo cieľom tohto prieskumu –  
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tým bolo získať informácie o tom, ako vnímajú pojem „verejný záujem“ mladí ľudia, čo je 
subjektívne.  

Ako vyplýva z nasledujúceho grafu s vyhodnotenými odpoveďami, podobne ako pri 
predchádzajúcej otázke, pomerne veľa mladých ľudí je presvedčených o tom, že o verejnom 
záujme rozhodujú ľudia, ktorí bývajú v meste alebo dedine, ktorej sa rozhodovanie týka (v 
grafe označení ako „obyvatelia“). Teoreticky by sa mohli obyvatelia zapojiť napr. formou 
petície alebo miestneho referenda, ako však ukazujú praktické skúsenosti na Slovensku, tieto 
nástroje nie sú účinné a skutočné rozhodnutie majú skôr v rukách špeciálni úradníci (na 
stavebných úradoch), vláda (pri schvaľovaní významných investícií a projektov nadradeného 
verejného záujmu), poslanci NR SR (pri schvaľovaní zákonov).  

Zaujímavý je však celkový dôraz na odpovediach týkajúcich sa miestnych hráčov 
v komunite (poslanci, primátor, obyvatelia). podobne ako pri predchádzajúcej odpovedi, ani 
tu sa podstatne nelíšili predstavy stredoškolákov od ich starších kolegov na univerzite.  

 

Vo verejnom záujme podľa teba môžu stavať alebo robiť: 

Otázka umožňovala označiť viac preddefinovaných možností, medzi ktorými nechýbalo ani 
„neviem“. Konkrétne možné odpovede boli tieto:  

□ štát a štátne firmy     □ súkromné firmy a podnikatelia zo zahraničia 
□ každý človek     □ firmy vlastnené mestom alebo dedinou 
□ súkromné firmy a podnikatelia  □ neviem 
   zo Slovenska 

Ten, kto by chcel správne odpovedať na túto otázku, by musel označiť všetky 
predznačené odpovede (samozrejme okrem „neviem“), pretože právne postavenie či sídlo 
subjektu, ktorý realizuje verejnoprospešnú stavbu či robí niečo vo verejnom záujme, nie je  
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podstatná. Vo verejnom záujme môže stavať alebo napr. ťažiť ložisko nerastov rovnako 
štátna, ako aj súkromná firma, so sídlom na Slovensku aj v zahraničí. Otázna, a spätne trochu 
nejasná, sa javí odpoveď „každý človek“, ktorú mladí ľudia označili najviac krát. Individuálna 
osoba ako taká („človek“) môže niečo robiť alebo stavať vo verejnom záujme iba ťažko. Pri 
diskusii o otázkach sme však spätne zistili, že pojem „každý človek“ si viacerí respondenti 
spájali s pojmom „všetci“ alebo „každý z tých, čo je v ostatných odpovediach.“  

Druhou najčastejšou odpoveďou sú potom štátne firmy a štát. Ostatné možnosti 
získali zvyšok odpovedí. Iba 12 mladých ľudí napísalo, že nevie, kto môže robiť alebo stavať 
vo verejnom záujme. 

 

Ak je rozhodnuté, že je dačo verejnoprospešné, znamená to podľa teba: 

Dôsledky označenia stavby alebo činnosti za verejnoprospešné sú neznáme aj 
mnohým aktívnym občanom, poslancom zastupiteľstiev a podobne. Mladí ľudia si mohli pri 
odpovedi na takúto otázku vyberať z viacerých preddefinovaných možností, posledná 
možnosť dovoľovala negovať všetky predchádzajúce. Konkrétne na výber boli tieto 
predvolené odpovede: 

□  že tá stavba bude slúžiť pre prospech všetkých 
□  že sa tam nemôže nič iné stavať, iba tá verejnoprospešná stavba  
□  že majiteľ pôdy alebo domu, kde sa má verejnoprospešná stavba stavať, dostanú za ne 
viac peňazí, ak sa budú musieť kvôli tomu odsťahovať, lebo je to v prospech všetkých 
□  podľa mňa ani jedna možnosť nie je pravdivá 

Formálne správna je druhá možnosť, aj keď aj tu pozná legislatíva malé výnimky (dočasné 
stavby).  
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Najviac mladých ľudí (viac ako 76 % respondentov) si myslí, že ak je o niečom 
rozhodnuté, že je to verejnoprospešné, takáto stavba musí slúžiť všetkým. Doslovný výklad 
tohto pojmu tomu nasvedčuje, čo opäť vracia späť otázku, či mladí respondenti majú 
informácie o tejto problematike aspoň tak, ako si subjektívne myslia, alebo pojem vykladajú 
skôr sémanticky.  

V skutočnosti má prospech z verejnoprospešných stavieb prekvapivo úzka skupina 
ľudí (vlastníci áut v prípade diaľnic), v prípade ďalších je ich využívanie viazané na určité 
(často malé) územie alebo ich prevádzkuje špecifická spoločnosť na základe veľmi prísnych 
pravidiel, ktoré neumožňujú využívanie stavby „všetkými“ (priehrady a vodné diela 
s manipulačnými poriadkami pre odberateľov vody).  

 

Podľa dnešných zákonov je podľa teba možné vo verejnom záujme urobiť / stavať: 

Otázka umožňovala ľubovoľný počet odpovedí, prednastavené ale boli napevno 
(neumožňovali doplnenie ďalších, ani odpoveď neviem). K výberu bolo 18 možností, 
z ktorých každá bola správna.  

□ diaľnice a cesty    □ ropovody    □ parkoviská  
□ cyklotrasy a trasy na korčuľovanie  □ ťažiť zlato alebo iné kovy  □ elektrárne 
□ parky a záhrady     □ vojenské objekty    □ školy  
□ vyhlásenie národného parku/rezervácie  □ štadióny a športoviská  □ letiská 
□ všetko, čo povie vláda a premiér   □ opravy starých hradov   □ rybníky 
□ zabíjať alebo chytať chránené živočíchy □ sledovacie objekty   □ rúbať les 
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Odpovede sú veľmi zaujímavé – každý respondent vybral priemerne viac ako 6 
možností. Najviac (102) získala možnosť, že vo verejnom záujme sa môžu stavať alebo robiť 
parky a záhrady, iba o niekoľko menej hlasov získali cyklotrasy a trasy na korčuľovanie (96). 
Tretie miesto v počte bodov získali opravy starých hradov (82). Keďže v skutočnosti sa na 
Slovensku realizovalo minimum týchto „stavieb“ vo verejnom záujme, mladí ľudia asi skôr 
označovali to, čo by „malo“ byť vo verejnom záujme. Tu sa opäť stretávame s tým, že 
odpovede na anketové otázke je potrebné vnímať nielen ako subjektívne, ale do určitej 
miery zamerané na to, ako by „to malo byť“ podľa mladých ľudí, keďže nedisponujú reálnymi 
informáciami a skúsenosťami, ako „to je“.  

Detailné zhodnotenie odpovedí nájdete v nasledujúcom grafe. 

 

Počul/a si už niekedy o nejakých ľuďoch, ktorí protestovali a robili aktivity PROTI niečomu, 
čo bolo plánované alebo stavané vo verejnom záujme?  

Posledná uzatvorená otázka sa týkala toho, či mladí ľudia už počuli o nejakej kauze 
a jej predstaviteľoch, kde sa miestna komunita snažila diskutovať o verejnoprospešných 
stavbách alebo činnostiach vo verejnom záujme. Na výber bola logicky jedna odpoveď, čo 
autori dotazníka v ňom zabudli výslovne uviesť. Našťastie to pochopili všetci respondenti 
a uviedli iba jednu odpoveď.  
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Na výber boli tieto štyri preddefinované odpovede:  

□ áno, počul/a, existujú také skupiny aj u nás v meste/dedine   
□ počul, ale neviem presne čo to bolo 
□ nie, nepočul     
□ podľa mňa také niečo u nás neexistuje 

Väčšina mladých ľudí (viac ako 82 %) tvrdí, že o takýchto ľuďoch už počuli, časť si 
dokonca myslí, že pôsobia aj v jeho meste alebo dedine. Nezisťovali sme, koľko 
respondentov pri tom myslelo na naše združenie, ktoré im anketu pripravilo a ktorého 
člen/ka im ju vysvetlili, rozdali, konzultovali. Je potešujúce, že iba minimum mladých ľudí 
tvrdí, že takéto dačo v ich meste neexistuje. 

Vyhodnotenie odpovedí je v grafe na nasledujúcej strane.  

 

Skús na koniec svojimi vlastnými slovami napísať, čo je to podľa teba VEREJNÝ ZÁUJEM: 

Posledná otázka bola otvorená – priestor na „vlastnú definíciu“ verejného záujmu 
sme dali na koniec ankety zámerne, aby už respondent z predchádzajúcich otázok mal aspoň 
minimálne informácie, s čím tento pojem súvisí. Definície skúsilo napísať 77 mladých ľudí, ich 
zoznam je v prílohe tohto materiálu. 

Na rozdiel od väčšiny predchádzajúcich otázok, tu vstupovala do hry aj otázka veku. 
Samozrejme, čím starší bol respondent, tým prepracovanejšia väčšinou definícia bola. 
V definíciách sa väčšinou objavujú potreby verejnosti, záujem verejnosti, všeobecné blaho, 
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ale aj opačné smerovania (to čo určia úrady). U starších respondentov (nad 20 rokov) sa 
niekoľkokrát objavila aj súvislosti s aktívnou alebo zainteresovanou verejnosťou či s 
verejnosťou, ktorá sa zúčastňuje verejného rozhodovania. Zaujímavé boli aj definície, kde 
autori naznačovali rozpor medzi tým, čo by to malo byť a skutočnosťou, pričom takéto 
definície sa objavovali iba v skupine do 18 rokov.   

Niektoré zo zaujímavých definícií  

„Verejný záujem je záujem nadradený záujmom jednotlivca, alebo skupín obyvateľstva. 
Niekedy tieto záujmy nemusia byť v rozpore, niekedy môžu vstupovať do konfliktu.“ (27 
rokov) 

„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)  

„Keď sa ľudia zaujímajú o veci vo svojom okolí a vyjadrujú svoj názor napr. na 
zastupiteľstvách atď. verejných stretnutiach.“ (24 rokov)  

„Sú to činnosti, ktoré by sa mali konať pre to, že verejnosť má na tom záujem.“ (23 rokov)  

„Niečo, čo bude slúžiť všetkým, pre všeobecné blaho, ale musí to byľ skutočne potrebné a nie 
v rozpore so základnými spoločenskými hodnotami.“ (22 rokov)  

„Aktivity, ktoré úrady považujú za správne.“ (18 rokov) 

„Je to záležitosť pár vybraných ľudí, ktorí o tom rozhodnú. Nemalo by sa to, ale realita je 
taká.“ (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)  

„Snaha každého občana niečo zmeniť k lepšiemu.“ (16 rokov)  

„Záujem väčšiny.“ (16 rokov)  

„Verejný záujem v dnešnej dobe nie je to, čo by mal byť. Už nie je verejný, stačí, že vyhovuje 
tým čo z toho majú peniaze.“ (16 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) 

„Všetko, čo je robené pre ľudí a malo by zlepšiť kvalitu života.“ (16 rokov) 

„Niečo, čo by mala verejnosť chcieť. Čo by jej naozaj pomohlo a bol by o to vážny záujem.“ 
(16 rokov) 

„Niečo, čo je dobré pre širokú verejnosť bez toho, aby to niekomu vadilo.“ (15 rokov) 

„Záujem ľudí o určitú vec pre svoje mesto/obec.“ (15 rokov) 
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5. kapitola 

Záver 

 Cieľom ankety v rámci projektu „Verejný záujem a záujem verejnosti“ bolo zistiť, ako 

mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov vnímajú pojmy ako „verejný záujem“ a „verejnoprospešné 

stavby/činnosti“. Dôvodom, prečo sme vôbec chceli anketu urobiť bolo, že sme chceli vedieť, 

či táto skupina obyvateľov našich miest a obcí, ktorá bude znášať dôsledky dnešných 

rozhodnutí, vôbec vie, že takéto dačo existuje, a ak áno, čo si myslí o tom, kto rozhoduje 

o tom, že niečo je „verejnoprospešné“.  

 Z vyhodnotenia odpovedí 135 účastníkov ankety vyplýva, že väčšina z mladých ľudí nemá 

žiadne vedomosti ani skúsenosti o tom, čo je to „verejný záujem“ a ako resp. kto o ňom na 

Slovensku rozhoduje. To platí aj o študentoch ekológie, ktorí síce majú predmety ako napr. 

právo v životnom prostredí či využívanie krajiny, ale s pojmom „verejný záujem“ evidentne 

nepracujú. Napriek tomu, že mnohí z nich budú po skončení štúdia pracovať na úradoch 

a rozhodovať o životnom prostredí, ochrane prírody a využití krajiny, v škole nedozvedia nič 

o tom, že by mali „brániť“ verejný záujem ochrany prvkov ekologickej stability (zákon 

o ochrane prírody a krajiny).  

 Zaujímavé a povzbudzujúce však je, že mladí ľudia si aj na základe niekoľkých otázok (s 

predvolenými odpoveďami) dokážu rýchlo urobiť obraz a vymyslieť definíciu verejného 

záujmu. Je prirodzené, že majú určité „naivné“ predstavy o tom, kto rozhoduje 

o verejnoprospešných stavbách (obyvatelia), čo súvisí s vekom, nedostatkom reálnych 

skúseností a vedomostí. Presne z toho istého dôvodu aj mnohé z ich odpovedí v ankete je 

možné chápať ako „morálne správne“, teda ako niečo, o čom si mladí ľudia myslia, že by „to 

tak malo byť“. Tieto „morálne správne“ odpovede sú samozrejme často iné, ako „formálne 

správne“.  

 Výsledky ankety nás upozornili na to, že mladým ľuďom musíme sprostredkovať tému 

a ciele projektu formou konkrétnych príbehov konkrétnych ľudí. Pretože chceme v ďalších 

mesiacoch pracovať s aktívnou skupinou vysokoškolských študentov, budeme musieť viac 

kapacít dať do zrozumiteľnej a zaujímavej komunikácie o tom, ako sa tematika „verejného 

záujmu“ týka bežných občanov.  

 Výsledky ankety budú v komentovanej forme súčasťou brožúry o téme verejný záujem. Tá 

bude obsahovať tiež analýzu legislatívy zo Slovenska a zahraničia, analýzu zaujímavých 

rozhodnutí a výsledky rozhovorov s predstaviteľmi miestnych komunít, ktoré sa bránia 

realizácii stavby či činnosti vo verejnom záujme.  
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Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen,  
slatinka@changenet.sk www.slatinka.sk 
 

Združenie Slatinka je občianske združenie, ktoré vzniklo v r. 1993 ako reakcia verejnosti na 
znovuoživenie kontroverzného projektu vodného diela Slatinka pri Zvolene.  

Poslaním združenia je ochrana prírodného prostredia, zvyšovanie 
účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch 
s vplyvom na životné prostredie a environmentálne vzdelávanie, 
najmä detí a mladých ľudí.  Činnosť združenia je rozdelená do 
projektov, ktorých spoločným cieľom podpora aktívneho občianstva 
a participácie verejnosti (vrátane detí a mladých ľudí) na verejnom 
rozhodovaní. Ťažiskovým projektom je projekt Zachráňme Slatinku.  

 
 


