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Informácia  
o zverejňovaní politickej príslušnosti pri mene a priezvisku poslancov na webovej 

stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na informačných paneloch 
 

Občianska platforma Bratislavské nezávislé iniciatívy je toho názoru, že je potrebné 
pri mene a priezvisku poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „poslanec“) uvádzať aj politickú stranu alebo názov koalície 
politických strán, za ktorú kandidoval poslanec vo voľbách do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“). 

Podľa § 3 ods. ods. 3 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnými osobami na účely tohto 
zákona sú obce a vyššie územné celky. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. za vytváranie, správu a rozvoj informačného 
systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ktorá je správcom, zabezpečujúca výkon 
verejnej správy na určenom úseku verejnej správy podľa osobitného predpisu. 

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava ako povinná osoba sprístupňuje na účely informovania 
verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za 
podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je poslancom obecného 
zastupiteľstva v rozsahu: 
a) titul,  
b) meno,  
c) priezvisko,  
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,  
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,  
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo 
činnosť vykonáva,  
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 
alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného 
verejného rozpočtu. 

Zákon o slobode informácií uvádza, že pri výkone funkcie akou je poslanec mestského 
zastupiteľstva sa zverejňujú informácie týkajúce sa funkcie a deň ustanovenia alebo 
vymenovania do funkcie, miesto výkonu funkcie finančné náležitosti priznané za výkon 
funkcie. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že neexistuje všeobecne záväzný právny predpis, 
ktorý by hlavnému mestu prikazoval alebo zakazoval zverejniť politickú stranu alebo názov 
koalície politických strán, za ktorú kandidoval poslanec vo voľbách do mestského 
zastupiteľstva. Je na uvážení hlavného mesta, či takéto informácie bude o poslancovi 
mestského zastupiteľstva na svojej webovej stránke a na informačných paneloch zverejňovať. 

 
 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/01 uvádza, že 

príslušnosť a členstvo v politickej strane je nielen jedným zo základných politických práv 



občanov Slovenskej republiky, ale aj intímnym právom každého z nich a nikto by nemal byť 
povinný niekomu inému poskytovať informácie o vlastnej straníckej príslušnosti. 
 
           Hlavné mesto odo dňa 1. októbra 2015 na svojej webovej stránke a na informačných 
paneloch bude zverejňovať pri mene a priezvisku poslancov, či daný poslanec  do volieb do 
mestského zastupiteľstva kandidoval ako nezávislý poslanec alebo ako člen politickej strany, 
alebo koalíciu politických strán len so súhlasom poslanca. Ďalšími informáciám, ktoré bude 
hlavné mesto zverejňovať pri mene a priezvisku poslanca na svojej webovej stránke a na 
informačných paneloch bude jeho členstvo v politických kluboch, komisiách mestského 
zastupiteľstva ako aj iných orgánoch a organizáciách, v ktorých poslanec zastupuje hlavné 
mesto. 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


