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VEC: Sprístupnenie informácií podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov

 

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) bola dňa 24.11.2016 doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v ktorej žiadate 

o sprístupnenie nasledujúcich informácií: 

 

„1. všetky zmluvy (vrátane dodatkov a príloh), ktoré MZV a EZ uzatvorilo s dodávateľmi 

tovarov, služieb a poskytovateľmi umeleckých výkonov (okrem iného speváci, režiséri, 

dramaturgovia, poskytovatelia technického zabezpečenia podujatia a i.) na podujatí 

Predstavenie loga slovenského predsedníctva, slávnostný večer v SND dňa 22. 2. 

2016; 

 

2. všetky faktúry, ktoré MVZ a EZ prijalo od dodávateľov tovarov, služieb a 

poskytovateľov umeleckých výkonov (okrem iného speváci, režiséri, dramaturgovia, 

poskytovatelia technického zabezpečenia podujatia a i.) na podujatí Predstavenie loga 

slovenského predsedníctva, slávnostný večer v SND dňa 22. 2. 2016; 

 

3. všetky podklady (vrátane zápisníc, elektronickej komunikácie, poštovej komunikácie, 

ponúk dodávateľov, prieskumov trhu a i.), na základe ktorých MVZ a EZ vyberalo 

dodávateľov služieb spojených s organizáciou podujatia Predstavenie loga 

slovenského predsedníctva, slávnostný večer v SND dňa 22.2. 2016; 

 

4. všetky podklady (vrátane zápisníc, elektronickej komunikácie, poštovej komunikácie, 

ponúk dodávateľov, prieskumov trhu a i.), na základe ktorých MVZ a EZ vyberalo 

dodávateľov služieb spojených s organizáciou podujatia Otvárací koncert slovenského 

predsedníctva v SND dňa 1. 7. 2016; 

 

5. všetky podklady (vrátane zápisníc, elektronickej komunikácie, poštovej komunikácie, 

ponúk dodávateľov, prieskumov trhu a i.), na základe ktorých MVZ a EZ vyberalo 



 

 

dodávateľov služieb spojených s organizáciou podujatia Otvárací koncert slovenského 

predsedníctva – pre verejnosť dňa 2. 7. 2016. 

 

6. všetky vnútorné predpisy MVZ a EZ, ktoré upravujú postup MZV a EZ vo verejnom 

obstarávaní, najmä: 

- rozhodnutie ministra č. 60/2009, 

- rozhodnutie VEDU č. 88/2010, 

- rozhodnutie VEDU č. 91/2010, 

- rozhodnutie VEDU č. 49/2011, 

- rozhodnutie VEDU č. 72/2013, 

- rozhodnutie VEDU č. 31/2015.“. 

 

 

Ministerstvo dňa 16.12.2016 vydalo ako prvostupňový orgán rozhodnutie 

č. 241.920/2016-LEGO, ktorým podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií v časti bodov 

1 až 5 nevyhovelo Vašej žiadosti z dôvodu, že časť požadovaných informácií sa podľa 

§ 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií nesprístupňuje. Dôvodom vydania 

rozhodnutia ministerstva o čiastočnom nesprístupnení informácií bola prebiehajúca kontrola 

na ministerstve v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov a ďalšia plánovaná kontrola, v dôsledku ktorých bolo ministerstvo podľa 

§ 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií povinné vyžiadané informácie nesprístupniť. 

 

Dňa 5.1.2017 ste podali proti rozhodnutiu ministerstva rozklad zo dňa 4.1.2017,  ktorým 

ste navrhli zrušenie rozhodnutia ministerstva a sprístupnenie informácií uvedených vo Vašej 

žiadosti v plnom rozsahu. Dňa 15.2.2017 bolo vydané rozhodnutie ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 0145244/2017-KAVE-0021902, ktorým 

minister zamietol Váš rozklad a potvrdil rozhodnutie ministerstva o čiastočnom nesprístupnení 

informácií. Proti rozhodnutiam ministerstva a ministra ste podali podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov na Krajskom 

súde v Bratislave správnu žalobu.  

 

Dňa 2.6.2022 bol ministerstvu doručený rozsudok Krajského súdu v Bratislave 

č. 6S/72/2017 zo dňa 28.4.2022, ktorým bolo zrušené rozhodnutie ministerstva o čiastočnom 

nesprístupnení informácií č. 241.920/2016-LEGO zo dňa 16.12.2016 a rozhodnutie ministra 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o Vašom rozklade 

č. 0145244/2017-KAVE-0021902 zo dňa 15.2.2017, a to z dôvodu nepreskúmateľnosti oboch 

rozhodnutí. Súd tento záver založil na skutočnosti, že v oboch napadnutých rozhodnutiach 

absentovala dostatočná špecifikácia orgánu kontroly a jej právneho základu, a preto súd 

nemal možnosť posúdiť opodstatnenosť prekážky sprístupnenia informácií podľa 

§ 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií. Krajský súd v Bratislave teda neposudzoval 

samotnú existenciu prekážky nesprístupnenia vyžiadaných informácií na základe Vašej 

žiadosti, ale konštatoval, že tento dôvod nemal oporu v predložených administratívnych 

spisoch, a preto vrátil konanie o žiadosti žiadateľa späť ministerstvu na rozhodnutie. Keďže 

Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. 6S/72/2017 konanie o žiadosti žiadateľa vrátil 

ministerstvu na ďalšie konanie, ministerstvo opätovne posúdilo predmet žiadosti žiadateľa vo 

vzťahu k bodom č. 1 až 5 žiadosti. 

 

 



 

 

K bodom 1 a 2: 

 

Ministerstvo uvádza, že v súvislosti s organizáciou slávnostného večera pri 

predstavovaní loga slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie ministerstvo 

uzatvorilo dňa 18.2.2016 s poskytovateľom Agentúra EVKA, s.r.o. Zmluvu o realizácii 

podujatia, ktorá bola následne dňa 19.2.2016 zverejnená ako povinne zverejňovaná zmluva 

podľa § 5a zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky pod nasledujúcim webovým odkazom: 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2323572&l=sk. Predmetnú zmluvu prikladáme 

v prílohe spolu s faktúrou.  

 

V súvislosti s predmetným podujatím ministerstvo zabezpečilo prenájom priestorov 

a catering prostredníctvom organizácií patriacich do štátnej správy, a teda časť nákladov 

spojených s realizáciou podujatia bola uhradená subjektom zapojeným na štátny rozpočet. 

Ministerstvo uzavrelo dňa 19.2.2016 so Slovenským národným divadlom Zmluvu o prenájme 

nebytových priestorov. Predmetná zmluva je taktiež zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

pod nasledujúcim webovým odkazom: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2325061&l=sk. 

Ministerstvo uzatvorilo so Slovenským národným divadlom aj Zmluvu o spolupráci, ktorá je 

taktiež zverejnená v Centrálnom registri zmlúv pod nasledujúcim webovým odkazom: 

https://www.crz.gov.sk/2325069/ . Obe zmluvy uzavreté so Slovenským národným divadlom 

pripájame v prílohe tohto listu spolu s faktúrami. Ministerstvo zabezpečilo catering na danom 

podujatí prostredníctvom príspevkovej organizácie ministerstva - Správy účelových 

zariadení, a to na základe platného kontraktu uzavretého medzi ministerstvom a Správou 

účelových zariadení. Predmetný kontrakt vrátane faktúry pripájame v prílohe.  

  

V súvislosti s organizáciou slávnostného večera pri predstavovaní loga slovenského 

predsedníctva v Rade Európskej únie ministerstvo uzatvorilo taktiež zmluvy s poskytovateľmi 

umeleckých výkonov, na ktoré sa však vzťahuje dôvod nesprístupnenia podľa§ 11 ods. 1 písm. 

c) v spojení s § 9 ods. 2 a § 5a ods. 5 písm. r) zákona o slobode informácií, o čom ministerstvo 

vydalo rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií, ktoré je Vám doručované 

poštovým podnikom. 

 

K bodom č. 3 až 5: 

 

Vo vzťahu k informáciám žiadaným v bodoch 3 až 5 ministerstvo uvádza, že Vami 

požadované informácie nemá k dispozícii, o čom ministerstvo vydalo rozhodnutie 

o čiastočnom nesprístupnení informácií, ktoré je Vám doručované poštovým podnikom. 

Ministerstvo si nad rámec sprístupňovaných informácií ďalej dovoľuje uviesť, že 

usporiadanie jednotlivých podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie 

bolo predmetom kontroly viacerých kontrolných orgánov. Úrad pre verejné obstarávanie 

vykonal kontrolu úkonov a postupov ministerstva, výsledkom ktorých bolo uzavretie Zmluvy o 

realizácii podujatia so spoločnosťou Agentúra EVKA, s.r.o. a Zmluvy o spolupráci uzavretej s 

poskytovateľom VivaMusica!. Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že ani v jednom z 

uvedených prípadov nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom 

túto skutočnosť konštatoval vo vzťahu k Zmluve o realizácii podujatia so spoločnosťou 

Agentúra EVKA, s.r.o v zázname o kontrole zo dňa 27.3.2017 a vo vzťahu k Zmluve 

o spolupráci uzavretej s poskytovateľom VivaMusica!, s.r.o. rozhodnutím zo dňa 20.3.2017. 

Zabezpečením výkonu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zaoberal aj 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2323572&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2325061&l=sk
https://www.crz.gov.sk/2325069/


 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, a to v období od 15.6.2017 do 19.10.2017. 

Zákonnosť konania ministerstva pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí slovenského 

predsedníctva v Rade Európskej únie bola predmetom prešetrovania aj zo strany 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, a to z hľadiska, či nedošlo k porušeniu ochrany 

hospodárskej súťaže. Porušenie príslušných právnych predpisov zo strany ministerstva však 

nebolo preukázané ani v tomto prípade, čo potvrdzuje oznámenie o zastavení prešetrovania 

zo dňa 13.6.2017. Činnosť ministerstva prešetrovala aj Národná kriminálna agentúra P PZ, 

avšak v danej veci sa nepotvrdili skutočnosti, ktoré by odôvodňovali začatie trestného stíhania, 

keďže zisťovanie nepreukázalo, že by v danom prípade došlo k spáchaniu trestného činu či 

už na úseku verejného obstarávania alebo pri správe cudzieho majetku. V súvislosti s 

kontrolnou činnosťou všetkých vyššie uvedených štátnych orgánov ministerstvo v roku 2017 

poskytlo vyššie uvedeným orgánom potrebnú dokumentáciu a súčinnosť.  

 

 

S pozdravom  

 

 

Prílohy: podľa textu 

JUDr. Miroslava VOZÁRYOVÁ, PhD. 

riaditeľka odboru 

 


