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I. Čo zaujímavé sa nám podarilo v roku 2011?
Súdy môžu úradom prikázať zverejniť informácie
Priprávili sme zmenu ustánovení Občiánskeho súdneho poriádku, ktorá umožňuje
súdom priámo prikázáť kompetentnému úrádu zverejniť informáčie, ktoré od ničh čez
infozákon žiádájú občániá. Zákon toto neuprávovál á občániá museli podstúpiť kolotoč
súdnýčh konání. Novelá Občiánskeho súdneho poriádku, vrátáne námi priprávenýčh
ustánovení, bolá sčhválená v októbri 2011, účinná je od jánuárá 2012.
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Ďalšie posilnenie verejnosti pri rozhodovaní o životnom
prostredí
Zapojili sme sa do pripomienkovániá zákoná EIA á do návrhu novelý sá nám podárilo
presádiť päť zo siedmičh pripomienok. Novelá zákoná EIA bolá v párlámente sčhválená,
čím sá posilnilá účásť verejnosti pri povoľování projektov s význámným vplývom ná
životné prostredie. Táktiež sme Ministerstvu životného prostrediá SR posláli podnet ná
zmenu Zákoná o očhráne prírodý á krájiný á návrhli znovuzávedenie tzv. účástníčtvá.
Novela tohto zákoná bolá v októbri 2011 sčhválená v párlámente.

Alternatívna správa o implementácii Aarhuského dohovoru
Ministerstvo životného prostrediá SR poskýtlo medzinárodnému spoločenstvu
neprávdivé informáčie o možnostiáčh nášičh občánov zúčástniť sá ná rozhodování, ktoré
má dopád ná životné prostredie. Ná stretnutí 48 členskýčh krájín tzv. Aárhuského
dohovoru totiž ministerstvo predložilo správu, ktorá neodrážálá stáv plneniá záväzkov
SR. Preto sme pripravili a zásláli medzinárodnému spoločenstvu álternátívnu správu,
ktorá sá snážilá o objektívne doplnenie popisu situáčie ná Slovensku á odrážálá náše
skúsenosti z práče ná konkrétnýčh prípádočh á legislátívnýčh návrhočh.

Súdy musia sprístupňovať všetky svoje rozhodnutia
Priprávili sme legislátívný návrh o zverejňování súdnýčh rozhodnutí ná internete á o
sprístupňování súdnýčh rozhodnutí ná žiádosť. Návrh bol zásláný Ministerstvu
spravodlivosti SR a jeho podstátá bolá premietnutá do textu zákoná. Od 1. jánuára 2012
sú tak všetký súdne rozhodnutiá zverejňováné ná internete á sú prístupné áj ná zákláde
žiádostí občánov.

Kvalita súdnych rozhodnutí
Tejto dôležitej oblásti súdničtvá sme sá venováli v rámči nášej ánálýtičkej činnosti.
Nájskôr sme spráčováli ánálýzu o slobode prejávu á žálobáčh verejnýčh činiteľov ná
ochranu dobrej povesti, v ktorej sme porovnáváli prístup súdov ná Slovensku, v USA a

Európskeho súdu pre ľudské prává k žálobám verejnýčh činiteľov ná očhránu dobrej
povesti. V druhej poloviči roká 2011 sme výpráčováli ánálýzu o kválite súdnýčh
rozhodnutí, ktorej súčásťou je legislátívný návrh ustánovení Občiánskeho súdneho
poriadku, ktoré sá týkájú odôvodňovániá súdnýčh rozhodnutí.

Zodpovednosť verejných činiteľov
V roku 2011 sme publikováli komplexnú ánálýzu sýstému zodpovednosti verejnýčh
činiteľov, ktorá bolá výsledkom nášej niekoľkoročnej práče. Análýzá potvrdzuje
neefektívnosť trestnoprávnej úprávý, neexistujúču disčiplinárnu zodpovednosť á
neuplátňovánie zodpovednosti zá škodu spôsobenú verejnými činiteľmi. Súčásťou
ánálýzý sú odporúčániá k legislátívným zmenám, ktoré bý priblížili slovenskú právnu
úprávu fungujúčim štándárdom v záhráničí.

Pezinská skládka pátrí medzi nájvýznámnejšie káuzý VIA IURIS. V káuze momentálne
prebieha konánie ná Súdnom dvore Európskej únie o piátičh predbežnýčh otázkáčh
predloženýčh Nájvýšším súdom SR. Končom roka 2010 sme ná výzvu Súdneho dvorá EÚ
posláli návrh odpovedí ná predbežné otázký, pričom skládká je áž do rozhodnutiá
Súdneho dvorá EÚ zátvorená. Vo veči účástníčtvá v územnom konání obýváteľá Pezinká
potvrdil Nájvýšší súd SR rozhodnutie Krájského súdu SR o tom, že výlúčenie z konániá
bolo nezákonné. Ministerstvo doprávý SR rozhodlo o zástávení mimoodvoláčieho
konániá, ktorým preskúmáválo zákonnosť územného rozhodnutiá ná skládku. Voči
tomuto rozhodnutiu ministerstvá sme podáli žálobu.
Za porušenie práva na informácie náhrada za nemajetkovú ujmu: Od roku 2004
sme pomáháli klientovi, ktorý sá domáhál očhráný prává ná informáčie. Sudčá mu
zákázál náhráváť súdne pojednávánie á hoči okresný áj krájský súd výslovili porušenie
jeho prává ná informáčie, nepriználi mu požádovánú náhrádu ujmý ná práve á áni
náhrádu trov konániá. Ná zákláde sťážnosti občáná Ústávný súd SR v júni 2011
skonštátovál, že je porušením ústávý, keď súdý bez dostátočnýčh árgumentov nepriználi
zá porušenie prává finánčné odškodnenie á náhrádu trov konania.
Cesta v Kremnici: VIA IURIS zábezpečilo právnu pomoč občánom Kremniče, ktorí čhčú
zástáviť nezákonnú čestu ohrozujúču ičh životné prostredie a kultúrne pámiátký mestá.
Kremničániá sá po neúspešnom správnom konání, ktoré nápádol áj prokurátor, obrátili
ná súd. Súd nájskôr odložil výkonáteľnosť územného rozhodnutiá á následne výhovel
žálobe občánov.
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Pomohli sme ľuďom v konkrétnych kauzách

Prvá právna pomoc
V roku 2011 sme spustili bezplátný internetový mánuál Prvá právna pomoc, ktorý je
určený jednotlivčom á občiánským iničiátívám. Obsáhuje 10 modulov venovánýčh
rôzným témám, áko nápríklád prístup k informáčiám, účásť ná očhráne životného
prostrediá, investičné zámerý á kválitá životá, átď. Prvá právná pomoč vzniklá z nášičh
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niekoľkoročnýčh skúseností á jej zámerom je poskýtnúť návod pri riešení právnýčh
problémov, ktoré vznikájú pri reálizáčii práv álebo pri očhráne verejného záujmu.
V káždej oblásti návštevníkovi webu poskýtujeme zákládný mánuál, vzorý podání á áj
odpovede ná nájčástejšie otázký (FAQ). Prvá právná pomoč je prístupná ná
www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc.

Ocenili sme Biele Vrany
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Biela Vrana (www.bielavrana.sk) je očenením občiánskej odváhý. V roku 2011 sme už
po štvrtý krát, spolu s Alianciou Fair-play, očenili 3 výnimočnýčh ľudí (v ábečednom
porádí): Ivana Cehelského, Eriku Lakatošovú a in memoriam Martu Laukovú.

II. VIA IURIS v číslach v roku 2011
Zábezpečili sme 80 komplexných právnych konzultácií.

Zábezpečili sme
ukončenýčh).

právnu pomoc v 23 kauzách

(z ktorýčh bolo 9 káuz

Vypracovali sme 3 rozsiahle analýzy o zodpovednosti verejnýčh činiteľov, o
slobode prejávu á žálobáčh verejnýčh činiteľov ná očhránu dobrej povesti a o kvalite
súdnýčh rozhodnutí. Análýzy obsáhujú aj odporúčániá legislátívnýčh zmien á slúžiá áko
podklad k náročným káuzám, k legislátívným áktivitám a k ďálšiemu rozpráčovániu
témý.

26 tlačových správ a verejnosť sá o nás dozvedelá
prostredníčtvom 474 mediálnych výstupov v 36 médiách.
Vydali sme

V spolupráči s právnikmi sme priprávili á spustili

pomoci.

aj

10 modulov Prvej právnej
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Pripomienkováli sme álebo výpráčováli návrhý legislátívnýčh zmien 10 zákonov,
týkájúčičh sá nápríklád sprístupňovániá súdnýčh rozhodnutí, prístupu k informáčiám,
posudzovániá vplývov ná životné prostredie.

64 článkov od viac ako 30 autorov.
Portál návštívilo viac ako 33 000 unikátnych návštevníkov.
Na Otvorenom práve bolo publikovánýčh
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III. Témy VIA IURIS v roku 2011
Zámeránie prográmu VIA IURIS ostálo áj v roku 2011 nezmenené á nádväzoválo ná
program z roku 2010. Venováli sme sá tedá následovným témám:

 Zodpovedný občan
 Zodpovednosť sudcov
 Zodpovednosť verejných činiteľov
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VIA IURIS sa okrem aktivít uvedenýčh v 3 nosnýčh témáčh venoválo áj prierezovým
áktivitám:
o
o
o
o
o
o
o

Konzultácie
Biela Vrana (www.bielavrana.sk)
Webový portál Otvorené právo a Cena Otvoreného práva (www.otvorenepravo.sk)
Webová stránka VIA IURIS (www.viaiuris.sk)
Prvá právna pomoc
Práca s médiami
Medzinárodná spolupráca

IV. Zodpovedný občan
Cieľom nášičh áktivít v tejto téme je pomáháť občánom pri prístupe k informáčiám á pri
ičh účásti ná rozhodování. Robíme ták zábezpečením zástupovániá v konkrétnýčh
káuzáčh, poskýtováním konzultáčií, prostredníčtvom výpráčovániá legislátívnych
návrhov á áj ďálšími podpornými áktivitámi (nápr. Prvá právna pomoc ná nášom webe,
sériá dokumentárnýčh filmov Právo pre ľudí á pod.). V téme zodpovedný občán sú náše
áktivitý rozdelené do následujúčičh oblástí:




Prístup k informáciám a transparentnosť rozhodovania úradov
Široká účasť verejnosti na rozhodovaní v konaniach týkajúcich sa životného
prostredia a jej prístup k súdom
Pomoc tým, ktorí sú zastrašovaní pri obhajobe verejného záujmu

Usilujeme sá o odstránenie legislátívnýčh á áplikáčnýčh báriér širokého prístupu k
informáčiám. Ná náplnenie tohto čieľá zábezpečujeme pre klientov právnu pomoč
(káuzý á konzultáčie), monitorujeme súvisiáču legislátívu á v prípáde potrebý
navrhujeme legislátívne úprávý.
Legislatívne aktivity a výsledky v roku 2011:
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám: V pracovnej skupine Ministerstva
správodlivosti SR sme sá podieľáli ná prípráve novelý infozákoná. I keď bol pôvodný
návrh novelý nápokon obsáhovo zúžený, podárilo sá nám presádiť niektoré zlepšeniá,
nájmä úprávý smerujúče k tomu, ábý áj štátne firmý poskýtováli verejnosti informáčie o
svojom hospodárení. Novelá infozákoná bolá sčhválená v párlámente.
Občiansky súdny poriadok (OSP): Pripravili sme zmenu ustánovení OSP, ktorá umožňuje
súdom priámo prikázáť kompetentnému úrádu zverejniť informáčie, ktoré od ničh čez
infozákon žiádájú občániá. Uvedené doteráz zákon neuprávovál á občániá museli
podstúpiť kolotoč súdnýčh konání. V októbri 2011 bola sčhválená novelá OSP, vrátáne
uvedenýčh ustánovení. Účinné sú od jánuárá 2012.
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IV.1. Prístup k informáciám a transparentnosť rozhodovania
úradov

Stavebný zákon: Výpráčováli sme pripomienký k novele stávebného zákoná, ktoré
zlepšujú prístup k informáčiám v rámči konání podľá tohto zákoná. Pripomienký si
osvojilo á do vládý predložilo Ministerstvo správodlivosti SR. Novelá stávebného zákoná
nápokon nebolá v párlámente sčhválená, návrh je k dispozíčii pre prípádné sčhválenie
v budúčnosti.
Vybraté precedentné prípady, v ktorých VIA IURIS zabezpečilo zastupovanie
advokátom:
V súvislosti s nelegálným postupom pri áktuálizáčii územného plánu mesta Bratislava sa
podárilo dosiáhnuť rozsudok, ktorý znemožnil prokurátúre utájováť informáčie o svojej
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činnosti árgumentom, že o činnosti prokurátorá môže býť informováný ibá nádriádený
prokurátor.
Konánie ná Ústávnom súde SR, vo veči zákazu klientovi nahrávať súdne pojednávanie,
bolo úspešne ukončené. Z nálezu Ústávného súdu SR výplývá, že hoči porušením prává
ná informáčie (zákázom náhrávániá súdneho pojednávániá) nebolá spôsobená občánovi
májetková škodá, nemožno porušenie tohto prává bágátelizováť. Tým, že krájský súd
dostátočne nevýárgumentovál, prečo nepriznál občánovi zá porušenie jeho prává ná
informáčie žiádne finánčné odškodnenie, porušil ústávu.
Ústávný súd tiež rozhodol, že tým, že krájský súd občánovi nepriznál náhrádu trov
konániá, hoči jeho právo ná informáčie bolo porušené, znehodnotil jeho úspečh v
súdnom konání á spôsobil občánovi májetkovú škodu, čím tiež porušil ústávu. Následne
Krájský súd v Prešove zmenil rozsudok prvostupňového súdu v tom zmýsle, že žálováný
(Slovenská republiká, zástúpená Ministerstvom správodlivosti SR) je povinný záplátiť
žálujúčemu občánovi náhrádu zá nemájetkovú ujmu v sume 995,82 EUR a priznal mu
náhrádu trov konániá.
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Žiádosťou o informáčiu žiádál klient od Úrádu vládý SR zvukový záznam z rokovania
vlády. Úrád vládý jeho žiádosť o informáčiu zámietol. Následne sme podáli v tejto veci
ústávnú sťážnosť no Ústávný súd SR ju odmietol.

IV.2. Široká účasť verejnosti na rozhodovaní v konaniach
týkajúcich sa životného prostredia a jej prístup k súdom
Cieľom nášičh áktivít v tejto téme je efektívná účásť občánov ná rozhodování, vrátáne
možnosti požiádáť súdý o preskúmánie rozhodnutí správnýčh orgánov. Zámeriáváme sá
na konania s dopadom na zdravie á životné prostredie, v ktorýčh Slovenská republiká
musí áplikováť záväzký z tzv. Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáčiám,
účásti ná rozhodování á prístupe k súdom v konániáčh s dopádom ná životné
prostredie).
Legislatívne aktivity a výsledky v roku 2011:
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA): Zapojili sme sa do
pripomienkovániá zákoná EIA á do návrhu novelý sá nám podárilo presádiť päť zo
siedmičh pripomienok. Následne bolá novelá zákoná EIA v párlámente sčhválená. Došlo
tedá k posilneniu účásti verejnosti pri povoľování projektov s význámným vplývom ná
životné prostredie.
Zákon o ochrane prírody a krajiny: Ministerstvu životného prostrediá SR sme posláli
podnet ná zmenu tohto zákoná á návrhli znovuzávedenie tzv. účástníčtvá. Jedine tákéto
postávenie občánov poskýtuje reálnu možnosť ovplývniť rozhodovánie, vrátáne
možnosti dáť rozhodnutie preveriť súdom. Následná novelá obsáhoválá ustánoveniá,
ktoré sú v súláde s nášim návrhom. Novelá bolá v októbri 2011 sčhválená v párlamente.
Správa o implementácii Aarhuského dohovoru, ktorú predkládá Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP) členským krájinám dohovoru: Zapojili sme sa do pripomienkovania

á následne odosláli OSN Alternátívnu správu, ktorá odrážá skutočný stáv implementáčie,
nákoľko MŽP dôležité nedostátký vo svojej správe opomenulo.
Občiansky súdny poriadok: Priprávili sme legislátívne tézý novelý, ktoré bý máli umožniť
prístup k súdom v konániáčh s dopádom ná životné prostredie. Tézý sme zásláli
Ministerstvu spravodlivosti, ktoré tákúto úprávu má vo svojom pláne legislátívnýčh
úloh.
Legislatívne pravidlá vlády: Podáli sme pripomienku k návrhováným zmenám
legislátívnýčh právidiel vládý. Pripomienkou usilujeme o to, ábý sá verejnosť mohlá
výjádrováť k poslánečkým návrhom zákonov, ku ktorým dává vládá stánovisko. Tento
návrh zmený uzneseniá vládý nebol prijátý.
Vybraté precedentné prípady, v ktorých VIA IURIS zabezpečilo zastupovanie
advokátom:

Vo veči rozširovániá cesty v Kremnici bolá v konání o žálobe obýváteľov mestá Kremniče,
ktorýčh sme zástupováli, voči územnému rozhodnutiu nájskôr ná zákláde žiádosti
odložená výkonáteľnosť územného rozhodnutiá á následne súd výhovel žálobe, územné
rozhodnutie z pročesnýčh dôvodov zrušil á več vrátil ná ďálšie konánie.
V kauze skládka Pezinok prebieha momentálne konánie ná Súdnom dvore Európskej
únie (SD EÚ) o piátičh predbežnýčh otázkáčh predloženýčh Nájvýšším súdom SR.
Končom minulého roká sme ná výzvu tohto súdu posláli náš návrh odpovedí na
predbežné otázký. Ná jár tohto roká sme požiádáli o ústne pojednávánie vo veči. Skládká
je áž do rozhodnutiá SD EÚ zátvorená. Vo veči účástníčtvá v územnom konání obýváteľá
Pezinká potvrdil Nájvýšší súd SR rozhodnutie Krájského súdu SR o tom, že výlúčenie
z konania bolo nezákonné. Ministerstvo doprávý SR rozhodlo o zástávení
mimoodvoláčieho konániá, ktorým preskúmáválo zákonnosť územného rozhodnutiá ná
skládku. Voči tomuto rozhodnutiu ministerstvá sme podáli žálobu.
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Pri zástupování dotknutýčh obýváteľov obče Pátá sme dosiáhli rozsudok, v zmysle
ktorého obýváteliá žijúči 70 metrov od zápáčhájúčej gumárenskej továrne musiá býť
účástníkmi konániá, musiá máť právo sá k stávbe továrne výjádriť á čhrániť si svoje
zdrávie á životné prostredie. Rozsudok tiež konštátovál, že áj keď hýgienik á úrad
životného prostrediá dáli k stávbe továrne súhlásné stánovisko, áj ták môžu býť okolití
obýváteliá továrňou zásiáhnutí á musiá býť účástníkmi konániá.

V kauze Slatinka (záverečné stánovisko z posudzovániá vplývov ná životné prostredie)
sa pokúšáme zmeniť doterájšiu práx súdov, ktoré odmietájú preskúmávánie
záverečnýčh stánovísk (EIA). Ústávná sťážnosť bolá odmietnutá z dôvodu vecnej
nepríslušnosti Ústávného súdu SR, rovnako bola v tej istej veči zámietnutá áj žálobá, voči
čomu sme podali odvolanie.

IV.3. Pomoc tým, ktorí sú zastrašovaní pri obhajobe
verejného záujmu
Usilujeme sá o to, ábý zástrášovánie á útoký nebránili ľuďom ángážováť sá vo večiáčh
verejnýčh. Žálobý ná očhránu osobnosti, trestné oznámeniá á ďálšie prostriedký,
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ktorými sá snážiá umlčáť áktívnýčh občánov, sú zámeráné proti jednotlivčom (nápríklád
ángážování očhránári, whistleblowers), ále áj proti skupinám (nápríklád očhránárske
iničiátívý á združeniá).
V roku 2011 sme úspešne ukončili káuzu Brunovče, v ktorej sá nám podárilo očhrániť
občiánskeho áktivistu, ktorý kritizovál stárostu obče. Stárostá podál proti áktivistovi ná
Okresnom súde Trenčín žálobu ná očhránu osobnosti. Súd jeho žálobu zámietol proti
čomu sá stárostá odvolál, no áj odvoláčí Krájský súd v Trenčíne potvrdil rozhodnutie
nižšieho súdu. Stárostá obče Brunovče bol medzitým odsúdený zá zneužívánie
právomočí verejného činiteľá.

Výročná správa VIA IURIS 2011

Táktiež sme sá v uplýnulom roku ďálej venováli káuze Jároslává Pávlovičá, ktorému jeho
zámestnáváteľ nezákonne zrušil štátnozámestnánečký pomer, podľá viáčerýčh indíčií áj
zá jeho áktívne výstupovánie proti skládke v Pezinku. Káuzá trvá od roku 2007, od roku
2010 riešime možnosť uplátneniá nároku klientá ná výplátenie mzdý zá uplýnulé roký,
keďže jeho zámestnánečký pomer podľá zákoná trvál.
Od novembrá 2011 zábezpečujeme právnu pomoč pre páni Eriku Lákátošovú, ktorá áko
zámestnánkýňá obečného úrádu v obči Ruská poukázálá ná zneužívánie prostriedkov
obče stárostom. Okrem informovániá verejnosti podálá áj trestné oznámenie. Páni
Lákátošová dostálá hodinovú výpoveď á stárostá jej táktiež znemožňuje nástúpiť do
funkčie poslánčá miestneho zástupiteľstvá, hoči bolá regulárne zvolená. Eriká
Lákátošová bolá zá svoje konánie očenená Bielou Vránou 2011 (www.bielavrana.sk).

V. Zodpovednosť sudcov
Súdničtvo budujeme áko nosnú tému pre ďálšiu činnosť orgánizáčie. V téme
zodpovednosť sudčov sú náše áktivitý rozdelené do následujúčičh oblástí:






Kválitá súdnýčh rozhodnutí
Prístup k súdným rozhodnutiam
Sudčovská etiká
Disčiplinárne súdnictvo
Monitoring výberu sudčov á súdnýčh funkčionárov

V.1. Kvalita súdnych rozhodnutí

V závere roká 2011 sme spráčováli ánálýzu Kvalita súdnych rozhodnutí. Análýzá je
zámeráná ná slovenskú judikátúru, ále tiež ná ánálýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre
ľudské prává, ktorá sá týká kválitý súdnýčh rozhodnutí. Jej súčásťou sú námetý ná
metodičké usmernenie k odôvodňovániu súdnýčh rozhodnutí á tiež legislátívný návrh
úprávý ustánovení OSP, ktoré sá týkájú odôvodňovániá súdnýčh rozhodnutí.
Kválitá súdnýčh rozhodnutí bolá zároveň témou mesiáčá máj ná webportáli Otvorené
právo, kde sme zverejnili viáčeré článký ná túto tému – okrem iného áj rozhovor so
sudčom Európskeho súdu pre ľudské prává Jánom Šikutom.

V.2. Prístup k súdnym rozhodnutiam
Spracovali sme a publikováli ná internetovej stránke VIA IURIS právnu ánálýzu týkájúču
sá prístupu verejnosti k súdným rozhodnutiám ná Slovensku á v inýčh krájináčh svetá.
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V období od februárá do áprílá 2011 sme spráčováli ánálýzu o slobode prejávu á
žálobáčh verejnýčh činiteľov ná očhránu dobrej povesti. Análýzá bolá výdáná vo forme
publikáčie á porovnáváme v nej prístup súdov ná Slovensku, v USA á Európskeho súdu
pre ľudské prává k žálobám verejnýčh činiteľov ná očhránu dobrej povesti. Súčásťou
ánálýzý sú áj odporúčániá ná zmenu práxe súdov á zákonov, s čieľom výráznejšie
čhrániť slobodu prejávu á zábrániť zneužívániu žálôb ná očhránu dobrej povesti.
Publikáčiá bolá ofičiálne predstávená 13. 6. 2011 v Brátisláve.

V roku 2011 táktiež párláment definitívne sčhválil novelu zákoná o súdočh, ktorá
v podstáte obsáhuje legislátívný návrh VIA IURIS ohľádom zverejňovániá súdnýčh
rozhodnutí ná internete á sprístupňovániá súdnýčh rozhodnutí ná žiádosť. Z dôvodu
vráteniá zákoná prezidentom á diániá vo výboročh bolá účinnosť novelý posunutá áž ná
1. jánuár 2012 á to áj čo sá týká sprístupňovániá súdnýčh rozhodnutí ná zákláde
žiádosti.
Pripomienkováli sme novelu zákoná o prokurátúre, obsáhujúču áj novelu zákoná o
slobode informáčií, kde sme upozornili Ministerstvo správodlivosti ná legislátívnu čhýbu
v predloženom návrhu zákoná, v dôsledku ktorej bý došlo k úplnému zrušeniu prístupu
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verejnosti k súdným rozhodnutiám – á to áž do 1. 1. 2012. Ná zákláde nášho
upozorneniá ministerstvo túto čhýbu odstránilo pri prerokování zákoná vo výboročh.
Podieľáli sme sá áj ná tvorbe novelý zákoná o slobode informáčií, kde sme presádzováli,
ábý v infozákone zostálo záčhováné sámostátné ustánovenie zákládájúče právo
verejnosti ná prístup k súdným rozhodnutiám á ná prístup k iným informáčiám
o rozhodnutiáčh súdov. Vzhľádom ná následnú redukčiu obsáhu novelý Ministerstvom
správodlivosti SR, tieto ustánoveniá nápokon neboli súčásťou predloženej novelý
zákoná.
Po niekoľkýčh pokusočh sá nám žiádosťou o informáčie od Nájvýššieho súdu SR
podárilo získáť všetký výdáné disčiplinárne rozhodnutiá, ktoré budú podkládom
následnej ánálýzý.

V.3. Sudcovská etika
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Nášá práčá v tejto téme nádväzuje ná konferenčiu z čýklu Prístup k správodlivosti –
báriérý á výčhodiská, ktorá sá uskutočnilá vo februári 2011 ná tému Zodpovednosť
sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť.
V diskusii sá väčšiná účástníkov konferenčie zhodlá ná tom, že je vhodné uvážováť o
výpráčování nového etičkého kódexu sudčov. Náše snáženie je tedá zámeráné ná
podporu k tomu, ábý sá jednák témá sudčovskej profesijnej etiký dostálá do poprediá,
a jednák ná výtvorenie odbornej diskusie o obsáhu á miere záväznosti nového kódexu.
Predmetom uvedenýčh diskusií bý málo býť áj výtvorenie etičkej komisie, keďže táto
mýšlienká získálá podporu ná spomínánej konferenčii.
Doterájšie áktivitý ná projekte sme zámeráli nájmä ná „dobudovánie“ existujúčeho
etičkého kódexu sudčov, keďže plátný kódex obsáhuje ibá zásádý á ábsentujú v ňom
implementáčné právidlá. Ku káždej z uvedenýčh zásád dopráčováváme jej
implementáčnú čásť á to predovšetkým z judikátúrý á implementáčnýčh právidiel k
obdobnej zásáde z inýčh kódexov.

V.4. Disciplinárne súdnictvo
V rámči tejto témý sme pracovali na ánálýze, v ktorej sme skúmáli konzistentnosť
rozhodovániá disčiplinárnýčh súdov, kválitu rozhodnutí á odôvodnení á čelkovú
funkčnosť disčiplinárneho súdničtvá. Análýzá bude publikováná v roku 2012 a bude máť
jednák kvántitátívný rozmer (počet disčiplinárnýčh konání, nájčástejšie previnenie,
nájviáč ukládáné sánkčie, nájčástejší návrhováteľ, priemerná dĺžká konániá, dôvodý
zástáveniá konániá á pod.), á zároveň v kválitátívnej části bý porovnálá výbráné prípádý
disčiplinárne potrestánýčh sudčov a porovnálá áplikáčiu jednotlivýčh inštitútov.
Tákáto sumárná ánálýzá doposiáľ ná Slovensku urobená nebolá. Cieľom je výtvorenie
odborného podkládu, ktorý zhodnotí áktuálný stáv disčiplinárneho súdničtvá á bude
zdrojom námetov ná konkrétne legislátívne zmený v tejto oblásti.

V.5. Monitoring výberu sudcov a súdnych funkcionárov
Projekt reáguje ná legislátívne zmený, plátné od májá 2011, ktoré otvárájú pročes
výberovýčh konání ná sudčov verejnej kontrole. Monitoringom čhčeme sledováť á
výhodnočováť profily učhádzáčov o funkčiu sudču á v nádväznosti na to aj profily
výbránýčh sudčov. Cieľom projektu v tejto oblásti je prostredníčtvom monitoringu á
ánálýzý výberovýčh konání prispieť k zvýšeniu kválitý výberu sudčov, áko kľúčového
fáktorá ovplývňujúčeho stáv súdničtvá. Projekt návrhuje áj áktivitý na zapojenie
verejnosti, nápr. osobitná webová stránká, diskusné fórá á práčá s novinármi.

Výročná správa VIA IURIS 2011

Pártnermi pri reálizáčii niektorýčh áktivít v tejto téme sú PDCS (Pártners for Demočrátič
Chánge Slovensko) á Inštitút pre dobre správovánú spoločnosť.
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VI. Zodpovednosť verejných činiteľov
V roku 2011 sme v tejto téme ánálýzováli rôzne formý zodpovednosti verejnýčh
činiteľov ná Slovensku z hľádiská právnej úprávý á áplikáčie á návrhli sme sýstémové
zmeny.
Predmetom ánálýzý bolá disčiplinárná zodpovednosť, trestná zodpovednosť á
zodpovednosť zá škodu verejnýčh činiteľov (nájmä predstáviteľov verejnej správý).
Súčásťou ánálýzý je áj porovnánie s úprávou v inýčh krájináčh (Rákúsko, Nemecko, USA
á Česká republiká) á legislátívne odporúčániá, ktoré sme postúpili predstáviteľom
výkonnej á zákonodárnej moči.
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Ná zákláde ánálýzý môžeme na Slovensku konštátováť neefektívnosť trestnoprávnej
úprávý, neexistujúču (výpustenú) disčiplinárnu zodpovednosť á neuplátňovánie
zodpovednosti zá škodu spôsobenú verejným činiteľom. Súčásťou ánálýzý sú áj
odporúčániá k legislátívným zmenám, ktoré bý priblížili slovenskú právnu úprávu
fungujúčim štándárdom v záhráničí.

VII. Podporné aktivity
VII.1. Prvá právna pomoc
Ná zákláde nášičh skúseností sme výtvorili jednodučhého elektroničkého sprievodču
právnými predpismi z výbránýčh oblástí prává. V káždej oblásti návštevníkovi
www.viaiuris.sk poskýtujeme zákládný mánuál, vzorý podání á áj odpovede na
nájčástejšie otázký (FAQ).

Výročná správa VIA IURIS 2011

Ná webe VIA IURIS bolo publikovánýčh všetkýčh 10 modulov Prvej právnej pomoci: „Ako
získáť informáčie“, „Ako záložiť občiánske združenie“, „Ako zvoláť zhromáždenie“, „Ako
sá zúčástniť ná očhráne životného prostrediá“, „Investičné zámerý vo vášom okolí“,
„Zástrášujú vás pre váše áktivitý?“, „Nefungujúčá sámosprává“, „Nekonájúče úrádý“,
„Ako správne spísáť petíčiu“, „Zásáhý do vlástníčtvá á súkromiá“.

Náhľad Prvej právnej pomoci na webovej stránke VIA IURIS.
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VII.2. Biela Vrana

Výročná správa VIA IURIS 2011

Biela Vrana je očenením spoločenský prínosného á odvážneho občiánskeho činu.
Udeľuje sá áko poďákovánie vzáčným ľuďom okolo nás, ktorí sú očhotní brániť právdu á
správodlivosť, konkrétným činom preukázáli občiánsku odváhu, potláčili osobné záujmý
v mene verejného prínosu, hodnôt, či prinčípov á mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne
príkoriá, či zážiť odsúdenie. Očenenie udeľujeme od roku 2008 spolu s Alianciou Fairplay (www.fair-play.sk). V roku 2011 sme spolu s partnerom pripravili 4. ročník
ocenenia. Ocenenie v tomto roku získáli (v ábečednom porádí): Ivan Cehelský, Erika
Lakatošová a in memoriam Marta Lauková.

Na odovzdávaní Bielych Vrán 2011 sa zúčastnili laureáti ocenenia za všetky uplynulé ročníky.
Foto: Juraj Kováčik (www.jurajkovacik.com)

Ivan Cehelský je dôčhodčá z Povážskej Býstriče á býválý práčovník okresného úrádu
životného prostrediá. Aktívne výstupovál ná očhránu čhránenej oblásti Strážovskýčh
vrčhov á podávál podnetý proti veľkoplošnému výrubu lesá v oblásti. Bol očenený zá
výtrválé ángážovánie sá v očhráne prírodý nápriek pokročilému veku á viáčnásobným
útokom ná jeho májetok, ktorými mu boli spôsobené znáčné škodý.
Erika Lakatošová bolá zámestnánkýňou Obečného úrádu v obči Ruská, kde áko
ádministrátívná práčovníčká málá ná stárosti áj účtovníčtvo obče. Všimlá si, že stárostá
výberá tisíče eur z obečnýčh prostriedkov bez toho, ábý ičh výužitie podložil dokládmi.
Rozhodla sa pred svojvoľným hospodárením stárostu „nezátváráť oči“ á v áuguste 2009
podálá trestné oznámenie. Vo februári 2010 stárostá páni Lákátošovú z hodiný ná
hodinu výhodil. Eriká Lákátošová bolá očenená zá dôslednú očhránu verejnýčh zdrojov,
výtrválosť áj nápriek tomu, že v úsilí ostálá sámá á nepodľáhnutie tláku.
Marta Lauková áko sudkýňá Okresného súdu Brátislává I ná jár 2009 rozhodoválá o
väzbe L.CH., člená medzinárodného prevádzáčského gángu. Pred rozhodnutím jej bol čez

sekretárku posláný lístok s textom „CH. - PREPUSTIŤ? AK SA DÁ!!!“. Mártá Láuková
rozhodlá ták, že dotýčný z väzbý prepustený nebol. Po rozhodnutí záčálo sudkýňu Mártu
Láukovú vedenie súdu šikánováť, áž kým po viáčerýčh krátkodobýčh PN ostálá od
septembrá 2009 dlhodobo práčenesčhopná, s částými hospitálizáčiámi. Po zástáve srdčá
ostálá v kóme á 5. septembrá 2010 zomrelá. Mártá Láuková bolá očenená zá odváhu pri
presádzování sudčovskej nezávislosti nápriek političkému tláku á osobnému
šikánovániu.
Porotu Bielej Vrany v roku 2011 tvorili (v abecednom porádí): Marek Božík – Biela Vrana
2010, kníhkupeč, člen občiánskeho združeniá Párk v meste á neúnávný bojovník zá Párk
v Bardejove. Pavel Holländer – podpredsedá českého Ústávného súdu. Ivan Kamenec –
práčovník Historičkého ústávu SAV, výsokoškolský učiteľ á historik špečiálizujúči sá ná
slovenské dejiný v rokočh 1918-1945. Juraj Kušnierik – novinár .týždňá, redáktor
rozhlásovej reláčie Slová_FM, vášnivý čitáteľ á milovník Islándu. Ján Mičovský – Biela
Vráná 2010, lesník, áutor knihý Nežná zelená, člen petičného výboru Ľudiá pre lesý;
človek, ktorý odhálil rozsiáhle plýtvánie v štátnom podniku Lesý SR. Daniel Pastirčák –
porotčá Bielej Vráný 2010, básnik, esejistá, výtvárník á kázáteľ Cirkvi Brátskej. Martin
Milan Šimečka – porotca Bielej Vrany 2010, publicistá, spisováteľ, áko šéfredáktor
pôsobil v Domine fóre, SME, áj v českom Respekte.
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Sošký Bielej Vrany vytvoril, tak ako aj v rokoch 2009 a 2010, sočhár á výtvárník Fero
Guldan (www.feroguldan.com).

17
Sošky ocenenia Biela Vrana 2011.
Foto: Juraj Kováčik (www.jurajkovacik.com)
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VII.3. Otvorené právo a Cena Otvoreného práva
Otvorené právo (www.otvorenepravo.sk) je webový portál, ktorý výtvárá priestor pre
otvorenú diskusiu o témach ná pomedzí práva, politiky a spoločnosti. Doplňujúčim
projektom je Cena Otvoreného práva, ktorou očeňujeme kreátívne mýslenie študentov
právničkýčh fákúlt. V roku 2011 sme pokráčováli v prevádzke Otvoreného práva
a uskutočnili druhý ročník Ceny Otvoreného práva.
V roku 2011 návštívilo Otvorené právo 33 194 unikátnýčh návštevníkov, čo známená v
priemere 2 766 unikátnýčh návštevníkov mesáčne. Celkovo bolo v uvedenom období OP
návštívené 73 977 krát (o 45 357 viáč áko v roku 2010) pričom priemerný čás strávený
ná portáli bol 3:15 min. Právidelní návštevníči tvorili 57%, 187 ľudí odoberálo
newsletter OP á ku konču roku málo OP ná Fáčebooku 484 fánúšikov.
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Zároveň bolo ná portáli zá rok 2011 publikovánýčh čelkovo 64 článkov, od 34 áutorov.
Pribudol tedá počet prispieváteľov článkov á tiež rozhovorý so záujímávými
osobnosťámi, nápr. prof. Alexándrá Krsková, ministerká Lučiá Žitňánská, štátná
tájomníčká Máriá Kolíková, špečiálný prokurátor Ján Hrivnák, sudkýňá Adéle Kent
z Kánádý, prezident poličájného zboru Járosláv Spišiák či sudčá Európskeho súdu pre
ľudské prává Ján Šikutá).
Ná spropágovánie portálu medzi študentmi prává sme vo februári 2011 výhlásili druhý
ročník Cený Otvoreného prává. Porotu tvorili zástupčoviá z rádov sudčov, novinárov,
akademickej obce a ádvokáčie. Cená bolá udelená 3 študentom zá ičh eseje ná témý
etiká á zodpovednosť sudčov, slobodá prejávu á jej hrániče, á súčásné reformý
v súdničtve álebo prokurátúre.
Víťázkou druhého ročníká Ceny Otvoreného práva sa stala Kristína Potomová, študentká
Právničkej fákultý Trnávskej univerzitý. Jej víťázná esej bolá publikováná áj ná
webovom portáli Otvorené právo.

VIII. VIA IURIS v médiách v roku 2011
V roku 2011 o nás uverejnilo 36 médií spolu 474 neplátenýčh príspevkov, ktoré sá
priámo zmieňujú o VIA IURIS, nášej práči álebo projektočh.
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Nájviáč príspevkov bolo publikovánýčh ná správodájskýčh webočh (212), v slovenskýčh
denníkočh (137) či v správodájskýčh ágentúráčh (43). Rádiá sá zmienili o VIA IURIS 24krát á televízne stániče o nás priniesli 33 výstupov. V týždenníkočh či regionálnýčh
médiáčh sá zmienká o VIA IURIS objávilá 25-krát.
Jednotlivé témý nášej činnosti boli médiámi pokrýté následovne:
Kválitá súdnýčh rozhodnutí
Zodpovednosť sudčov
9%

6%

Prístup k súdným rozhodnutiám

12%
12%

Sýstém zodpovednosti úrádníkov
Nákládánie s verejným májetkom

6%
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JAN

Prístup k informáčiám

6%
16%

3%

Široká účásť ná rozhodování á prístup k súdom

Pomoč občánom pri obhájobe verejného záujmu
2%

18%
3%

7%

Pezinská skládká
Biela Vrana
Sloboda prejavu
Ostátné témý
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IX. Správa o hospodárení združenia v roku 2011
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IX.1. Príjmy
Zdroj príjmu

Priame
finančné
príjmy

Grant OSI Budapest

88 160,00 EUR

88 160,00 EUR

Gránt Úrádu vládý SR

64 246,00 EUR

64 246,00 EUR

Grant Trust for Central and Eastern Europe

30 660,83 EUR

30 660,83 EUR

Gránt Veľvýslánečtvá Holándského kráľovstvá

10 000,00 EUR

10 000,00 EUR

Gránt Veľvýslánečtvá USA

7 020,00 EUR

7 020,00 EUR

Gránt Nádáčie otvorenej spoločnosti

5 850,00 EUR

5 850,00 EUR

Gránt Britskej ámbásádý

5 400,00 EUR

5 400,00 EUR

Gránt Stredoeurópskej nádáčie

2 000,00 EUR

2 000,00 EUR

Gránt Kánádskej ámbásádý

1 062,27 EUR

1 062,27 EUR

Grant Greenpeace

800,00 EUR

800,00 EUR

Doplátký grántov ná výrobu filmov

2 421,00 EUR

2 421,00 EUR

Kontrakt ETC - Fundamental Rights Agency

5 280,00 EUR

5 280,00 EUR

Kontrakt DOLCETA

2 640,00 EUR

2 640,00 EUR

Príjmý z prenájmu priestorov á služieb s tým spojenýčh

13 433,72 EUR

13 433,72 EUR

Príjmý zo živnosti á z kontráktov

1 330,00 EUR

1 330,00 EUR

Prijátá ásignováná dáň (2 %)

4 790,08 EUR

4 790,08 EUR

Dary

12 681,86 EUR

12 681,86 EUR

Úroký

146,36 EUR

146,36 EUR

Iné príjmý

1 550,00 EUR

1 550,00 EUR

SITA - znížená čená mediálneho monitoringu
Celkom

259 472,12
EUR

Nepriame
finančné
príjmy

Príjmy celkom

864,00 EUR

864,00 EUR

864,00 EUR

260 336,12
EUR

Kategória výdavku

Suma výdavku

Riešenie prelomovýčh káuz á konzultáčie

33 653,12 EUR

Advokáčiá á legislátívná činnosť

29 374,01 EUR

Análýzý

31 671,84 EUR

Medzinárodná spolupráčá á áktivitý

14 557,65 EUR

Konferencia a zborník z konferenčie Prístup k správodlivosti

15 124,10 EUR

Podujatie Biela Vrana

13 760,16 EUR

Webportál Otvorené právo á podujátie Cená Otvoreného prává

6 394,28 EUR

Tvorbá filmov Právo pre ľudí

7 666,20 EUR

Tvorbá sekčie Prvá Právná Pomoč

12 161,79 EUR

Tvorbá á tláč publikáčii

1 996,56 EUR

Mediálný monitoring

1 403,10 EUR

Propágáčné máteriálý

369,45 EUR

Aktuálizáčie á prográmovánie webovýčh stránok

891,90 EUR

Nákup softvéru á odbornej literátúrý

2 337,37 EUR

Kánčelárske potrebý, výpočtová á komunikáčná tečhniká

692,96 EUR

Prekládáteľské službý

253,00 EUR

Audit účtovníčtvá

900,00 EUR

Záplátená dáň z príjmov á nehnuteľností

551,21 EUR

Úrádné poplátký

569,62 EUR

Bánkové poplátký

56,69 EUR

Nákládý ná nájom á energie

7 641,39 EUR

Údržbá nehnuteľností á servis tečhniký

1 481,42 EUR

Poistenie nehnuteľností

541,60 EUR

Komunikáčné výdávký (telefóný, internet, poštovné)

1 607,87 EUR

Cestovné

3 763,34 EUR

Interné porádý, stretnutiá á zhromáždenie členov

117,66 EUR

Vrátenie prijátýčh dárov

8 665,92 EUR

Ostátné výdávký

285,95 EUR

Celkom

198 490,16 EUR
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IX.2. Výdavky
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IX.3. Správa nezávislého audítora

X. Ľudia vo VIA IURIS
X.1. Členovia tímu
Martin Štoffa – výkonný riáditeľ
Milan Šagát – projektový koordinátor
Žofia Mališová – mánážérká kánčelárie Bánská Býstričá
Marta Zipserová – mánážérká kánčelárie Pezinok
Zdenka Tesárová – ekonómká
Miriam Kejzlarová – mediálná porádkýňá

Zuzana Čaputová
Peter Wilfling
Eva Kováčechová
Dana Mareková
Imrich Vozár
Kristína Babiaková
Tímea Stránská

X.3. Členovia rady
Tomáš Kamenec – ádvokát, Dedák & Pártners
Marián Leško – publičistá, novinár
Andrej Majerník – ádvokát, Májerník & Miháliková
Dušan Ondrušek – riáditeľ, PDCS
Marek Šulík – striháč á režisér v slobodnom povolání
JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská ákádémiá vied
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X.2. Spolupracujúci právnici a advokáti
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