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Transparency International Slovensko (TIS) je organizaènou jednotkou Centra pre
hospodársky rozvoj (CPHR), neziskovej, nestraníckej a mimovládnej organizácie so
sídlom v Bratislave. Je národnou poboèkou celosvetovej organizácie Transparency
International, ktorá bola zaloená v roku 1993 a má sídlo v Berlíne. Medzi hlavné
ciele TIS patrí predovetkým podpora a presadzovanie takých demokratických hodnôt
v ivote spoloènosti, akými sú transparentnos, dôvera, èestnos a integrita, ktoré
významným spôsobom napomáhajú bojova proti korupcii, úplatkárstvu.
Centrum pre hospodársky rozvojTRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
tel: 02/5341 10 20, fax: 02/5823 34 87
Túto publikáciu nájdete aj na internete - www.transparency.sk

Èlenovia Aliancie za transparentnos a boj proti korupcii:
Milan Banas
Iveta Griaèová
Eugen Jurzyca
Mária Kolaøíková
Zdenko Kováè
Katarína Mathernová
Grigorij Mesenikov
Vladimír Piroík
O¾ga Reptová
Emília Sièáková
Duan Stanìk
Juraj Stern
Soòa Szomolányi
Jiøí Vlach
Daniela Zemanovièová
Ïalích 5 èlenov má pozastavené èlenstvo z dôvodu výkonu vysokej tátnej funkcie.
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ÚVOD
Francúzsky krá¾ ¼udovít, zvaný Slnko bol známy výrokom: tát som JA!. Nepodliehal kontrole,
neplatili preòho nijaké pravidlá, nemusel dodriava nijaké zákony.
V súèasnosti politici, ústavní a tátni èinitelia nie sú nad zákonmi. Podliehajú kontrole, a to rôzneho
druhu. Kritériá, ktoré by mali spåòa, by vak mali by omnoho vyie a prísnejie, ne nároky kladené
na radového obèana. Ich ivot, a to nielen verejný, ale tie súkromný, musí podlieha verejnej kontrole.
Pri najmenom podozrení zo zneuívania funkcie, obohacovania sa a pod. musí by vyvodená
zodpovednos. Preto musia by tieto situácie upravené aj formálne, zákonom. Zároveò by mali fungova
neformálne pravidlá, ktoré sú dôleitou podmienkou ochrany spoloènosti pred konfliktmi záujmov.

1. DEFINÍCIA POJMOV
...Svoje povinnosti budem plni v záujme obèanov (...).
Èas s¾ubu najvyích ústavných èinite¾ov v SR

1.1. KONFLIKT A ZÁUJEM
Konfliktom sa rozumie spor, rozpor alebo nezhoda (alingová  Maníková, 1990, s. 475). Vo
verejnom sektore sa s ním stretávame najmä tam, kde existuje monos presadzova viaceré
rôzne, resp. protichodné poiadavky a potreby.
Podstatou pojmu záujem je zasa urèitá trukturálna väzba na nejaký stanovený cie¾. Z tohto
poh¾adu potom mono hovori o záujmoch osobných, skupinových a verejných (Sièáková 
Zemanovièová, 2000).
m Osobný záujem  záujmy jednotlivca, finanèné aj nefinanèné, zamerané na zvyovanie jeho
individuálneho prínosu.
m Skupinový záujem  zdruuje jednotlivé osobné záujmy, jeho typickým reprezentantom
a realizátorom sú napr. profesijné komory, náboenské zdruenia, etnické, politické strany a pod.
m Verejný záujem  delegovaný individuálny záujem, ktorý v sebe odráa konsenzus väèiny,
èím vytvára najvhodnejí moný model na maximalizáciu blahobytu spoloènosti
Medzi záujmovými a zlodejskými skupinami je ve¾ký rozdiel.
Ak uèite¾ské odbory otvorene podporia politickú stranu, lebo s¾ubuje viac financií na vzdelanie, ide
o záujmovú skupinu. Keï sa vak spoja Peter a Juraj, pretoe Peter pozná ministra a Juraj zasa
tátneho tajomníka, a spolu si tak cez svoje známosti dohodia tátnu zákazku, nejde o záujmovú, ale
o zlodejskú skupinu. ( Sme, 13. 11. 1999).
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1.2. VEREJNÝ ÈINITE¼
Verejným èinite¾om je osoba, ktorá má z titulu svojho postavenia alebo funkcie, právomoc svojím
ne-/konaním ovplyvòova, resp. meni veci verejné.
1.2.1. Definícia pojmu
Explicitnú definíciu verejného èinite¾a obsahuje Trestný zákon (zákon. è. 140/1961 Zb.).
Verejný èinite¾
(§ 89 ods. 9. Trestného zákona)
...volený funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu tátnej správy a samosprávy, súdu
alebo iného tátneho orgánu alebo prísluník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, súdny
exekútor a èlen lesnej, vodnej, rybárskej alebo po¾ovníckej stráe.
Verejnými èinite¾mi sú teda napríklad poslanci, èlenovia vlády, vyí úradníci s rozhodovacími
právomocami, sudcovia, policajti, primátori, nie vak notári, advokáti, riaditelia podnikov, firiem, kôl,
lekári, revízori v doprave, cirkevní hodnostári. (Hrubala, 1999, s. 4)
1.2.2. Èlenenie verejných èinite¾ov
Verejných èinite¾ov je moné rozdeli do nieko¾kých skupín:
m Ústavní èinitelia  t. j. funkcie priamo vyplývajúce z Ústavy SR (prezident SR, poslanci NR
SR, èlenovia vlády SR, predseda a podpredseda Najvyieho súdu SR, generálny prokurátor,
predseda a podpredsedovia NKÚ, sudcovia Ústavného súdu a sudcovia veobecných súdov).
m Vyí tátni funkcionári  t. j. funkcie upravené zákonom o konflikte záujmov (tátni tajomníci,
èlenovia Bankovej rady NBS, riadite¾ SIS, vedúci Kancelárie prezidenta a NR SR...).
m Funkcionári verejnej správy  t.j. volení a menovaní úradníci (starostovia a primátori,
prednostovia okresných a krajských úradov...).
m Úradníci  t.j. zamestnanci verejného sektora, ktorí sa podie¾ajú na rozhodovacom
procese, resp. nakladajú s verejnými financiami.
m Ostatné osoby  ak majú oprávnenie a monos rozhodova o právach a povinnostiach obèanov
alebo právnických osôb alebo naklada s verejnými prostriedkami.
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2. PRÁVNA ÚPRAVA KONFLIKTU ZÁUJMOV
Zákon è. 119/1995 Z. z. nie je zákonom o konflikte záujmov,
ale skôr o konflikte financií.
Poslanec NR SR Peter Kresák, urnál rádia Twist, 15. 12. 2000

2.1. ÚSTAVA SR
2.1.1. Základné východiská
Ústava SR charakterizuje Slovenskú republiku ako demokratický a právny tát. V èl. 2 ods. 2 sa
výslovne uvádza, e tátne orgány môu kona iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V èl. 13 sa zasa kontatuje, e povinnosti mono uklada len na
základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, s tým, e pri obmedzovaní
ústavných práv a slobôd sa musí dba na ich podstatu a zmysel a e takéto obmedzenia sa môu poui
len na ustanovený cie¾. V èl. 54 ústava ustanovuje, e zákon môe sudcom a prokurátorom obmedzi
právo na podnikanie a inú hospodársku èinnos a právo uvedené v èl. 29 ods. 2 (zdruovanie
v politických stranách), zamestnancom tátnej správy a územnej samosprávy vo funkciách, ktoré urèí aj
právo uvedené v èl. 37 ods. 4 (právo na trajk), prísluníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov aj
práva uvedené v èl. 27 (petièné právo) a 28 (zhromadovacie právo), pokia¾ súvisia v výkonom sluby.
Ustanovenia èl. 49 a 50 definujú, e len zákon môe ustanovi ktoré konanie je trestným èinom a aký
trest zaò mono uloi a e len súd rozhoduje o vine a treste.
2.1.2. Úprava postavenia ústavných èinite¾ov
Niie uvedené ustanovenia upravujú priamo v texte Ústavy SR moný konflikt verejného (tátneho)
a súkromného záujmu.
Prezident SR
Èlánok 103 ods. 5 ústavy kontatuje, e prezident nesmie vykonáva inú platenú funkciu, povolanie alebo
podnikate¾skú èinnos a nesmie by èlenom právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikate¾skú èinnos.
Poslanec NR SR
Pod¾a èl. 77 ústavy funkcia poslanca je nezluèite¾ná s funkciou prezidenta, sudcu, prokurátora,
prísluníka policajného zboru, prísluníka zboru väzenskej a justiènej stráe a vojaka z povolania.
Èlen vlády SR
Èlánok 109 ods. 3 základného zákona ustanovuje, e èlen vlády nesmie vykonáva inú platenú
funkciu, povolanie alebo podnikate¾skú èinnos a nesmie by èlenom orgánu právnickej osoby, ktorá
vykonáva podnikate¾skú èinnos.
Sudca ÚS SR
V zmysle èl. 137 ods. 2 Ústavy SR, výkon funkcie ústavného sudcu je nezluèite¾ný s podnikaním
alebo inou hospodárskou alebo zárobkovou èinnosou, okrem správy vlastného majetku a èinnosti
vedeckej, pedagogickej, literárnej a umeleckej a s funkciou alebo pracovným pomerom v inom
tátnom orgáne.
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Predseda a podpredseda NKÚ SR
Èlánok 61 ods. 4 hovorí, e funkcia predsedu a podpredsedu najvyieho kontrolného úradu je
nezluèite¾né s inou funkciou v tátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy a orgánoch
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos.

2.2. ÚSTAVNÝ ZÁKON È. 119/1995 Z. Z. O ZAMEDZENÍ ROZPORU
ZÁUJMOV PRI VÝKONE FUNKCIÍ ÚSTAVNÝCH ÈINITE¼OV
A VYÍCH TÁTNYCH FUNKCIONÁROV
(TZV. ZÁKON O KONFLIKTE ZÁUJMOV)
Úèelom zákona o konflikte záujmov je ustanovi ústavným èinite¾om a vyím tátnym
funkcionárom také obmedzenia a povinnosti, ktoré by zamedzili rozpor osobných záujmov s verejnými
záujmami pri výkone ich funkcií, a upravi spôsob uplatnenia ich zodpovednosti za nesplnenie alebo
poruenie ustanovených povinností.
Návrh tohto ústavného zákona predloila v marci 1995 skupina poslancov NR SR, medzi ktorými
boli M. Benèík, ¼. Foga a M. Ftáènik z SD¼ a V. Tkáè z HZDS. Na príprave návrhu sa aktívne podie¾ala
i vtedajia podpredsedkyòa vlády pre legislatívu K. Tóthová.
2.2.1. Rozpor záujmov, tátna funkcia, dar
Rozporom záujmov je pod¾a zákona è. 119/1995 Z. z. taký rozpor, ktorý vzniká vdy, keï pri
výkone tátnej funkcie nastane monos uprednostni osobný záujem tátneho funkcionára pred
verejným záujmom vetkých alebo mnohých obèanov.
tátnou funkciu je taká funkcia, ktorú vykonávajú tátni funkcionári uvedení v 2.2.2.
Darom je taký dar alebo iné bezodplatné plnenie poskytnuté poèas výkonu funkcie, ktorého hodnota
v kadom jednotlivom prípade presahuje výku minimálnej mzdy (v súèasnosti 4 400 Sk).
2.2.2. Ústavný èinite¾ a vyí tátny funkcionár
Ústavným èinite¾om a vyím tátnym funkcionárom sa na úèely zákona o konflikte záujmov
rozumie prezident SR, poslanec NR SR, èlen vlády SR, predseda Najvyieho kontrolného úradu SR
a jeho podpredseda, sudca Ústavného súdu SR, predseda Najvyieho súdu SR a jeho podpredseda,
generálny prokurátor SR a jeho námestník, vedúci Kancelárie prezidenta SR, vedúci Kancelárie NR SR,
vedúci ústredného orgánu tátnej správy, ktorý nie je èlenom vlády SR, tátny tajomník, èlen Bankovej
rady Národnej banky Slovenska a riadite¾ Slovenskej informaènej sluby.
Zákon o konflikte záujmov nazýva túto skupinu subjektov tátni funkcionári.
2.2.3. Èo nesmie tátny funkcionár
tátny funkcionár sa musí pri výkone tátnej funkcie, ako aj v osobnom ivote zdriava vetkého, èo:
m môe by v rozpore so svedomitým výkonom tátnej funkcie,
m a èo zároveò môe ohrozi jeho dôveryhodnos.
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Z tohto dôvodu tátny funkcionár nesmie:
m vyuíva svoju tátnu funkciu, právomoci a informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom
tátnej funkcie na získavanie výhod pre seba alebo iného;
m prijíma dary alebo navádza iného na poskytovanie darov v súvislosti s výkonom tátnej
funkcie (toto vak neplatí, ak ide o dary poskytované obvykle pri výkone tátnej funkcie alebo
na základe zákona alebo kolektívnej zmluvy);
m pouíva svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoj hlas, obraz alebo podpis na reklamnoobchodné ciele (toto neplatí, ak ide preukázate¾ne o bezplatnú reklamu s charitatívnym alebo
iným obdobným úèelom);
m pouíva symboly spojené s výkonom tátnej funkcie na osobný prospech;
m sprostredkúva za odplatu obchodný styk so tátom, tátnymi podnikmi alebo inou právnickou
osobou s majetkovou úèasou tátu, so tátnym fondom, s Fondom národného majetku a s jeho
organizáciami, s rozpoètovou alebo príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou
zaloenou tátom;
m pobera príjem presahujúci minimálnu mesaènú mzdu za ïaliu èinnos v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzahu;
m vykonáva inú platenú funkciu alebo podnikate¾skú èinnos a nesmie by èlenom riadiaceho
a kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikate¾skú èinnos, s výnimkou
valného zhromadenia a èlenskej schôdze (to neplatí, ak èlenstvo v orgáne právnickej osoby
vyplýva zo zákona alebo z výkonu tátnej funkcie a je bez nároku na finanènú odmenu);
a ak ide o správu vlastného majetku,
m vykonáva funkcie, povolania a èinnosti, ktoré sú nezluèite¾né so tátnou funkciou pod¾a Ústavy
SR a osobitných zákonov (pozri 2.1.2.);
m nadobúda majetok od tátu alebo od Fondu národného majetku pod¾a osobitného predpisu inak
ako vo verejnej súai, vo verejnej drabe alebo prostredníctvom kupónovej privatizácie;
m uzatvori zmluvu o tichom spoloèenstve pod¾a § 673 a 681 Obchodného zákonníka.
2.2.4. Èo musí tátny funkcionár
Popri obmedzeniach (2.2.3.) má tátny funkcionár pod¾a zákona o konflikte záujmov aj nieko¾ko
povinností. Ide najmä o povinnos poda písomné oznámenie so základnými údajmi, ïalej je to
povinnos predloi v urèenej lehote osvedèenie o vykonávaní èinností a funkcií po ustanovení do tátnej
funkcie, deklaraèná povinnos a koneène vykazovacia povinnos.
A.) Povinnos poda písomné oznámenie so základnými údajmi
tátny funkcionár podáva do 30 dní odo dòa, keï sa ujal svojej funkcie, a poèas jej výkonu vdy
k 31. marcu kalendárneho roka predsedovi NR SR a predseda NR SR predsedovi výboru pre
nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov písomné oznámenie, v ktorom uvedie,
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m èi spåòa podmienky nezluèite¾nosti výkonu tátnej funkcie s inými funkciami, povolaniami
a èinnosami pod¾a 2.2.3.;
m aké povolanie (zamestnanie) vykonáva v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzahu a akú podnikate¾skú èinnos vyvíja;
m aké má funkcie v tátnych orgánoch a orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických
osôb, ktoré vyvíjajú podnikate¾skú èinnos v orgánoch iných právnických osôb, a z ktorých
uvádzaných funkcií mu plynú funkèné alebo iné poitky;
m vyèíslenie príjmov dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z funkcií, povolania a èinností,
v ktorých vykonávaní bude ten, kto osvedèenie podáva, pokraèova aj po ujatí sa výkonu tátnej
funkcie.
B.) Povinnos predloi osvedèenie o èinnostiach a funkciách vykonávaných po ustanovení do
tátnej funkcie
tátny funkcionár je povinný osvedèi do 30 dní kadú
m zmenu v skutoènostiach, ktoré uviedol vo svojom osvedèení,
m kadú funkciu, povolanie a èinnos, ktorú zaèal alebo sa chystá vykonáva.
C.) Deklaraèná povinnos
tátny funkcionár je povinný do 30 dní odo dòa, keï sa ujal výkonu tátnej funkcie a do 31. marca
kadého kalendárneho roka svojho pôsobenia v tátnej funkcii deklarova svoje majetkové pomery. Táto
povinnos sa vzahuje na majetok, ktorý sa povinne uvádza v majetkovom priznaní.
Majetkové priznanie (§ 40 ods. 5 zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) obsahuje
vetok nehnute¾ný majetok, hnute¾né veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty. Výka
nehnute¾ného majetku sa v majetkovom priznaní uvádza vdy, výka hnute¾ností, majetkových práv
a iných majetkových hodnôt len ak presahujú 1 milión Sk.
Údaje o deklarovaných majetkových pomeroch sa oznamujú predsedovi NR SR, ktorý ich
odovzdáva predsedovi výboru pre nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov. V zmysle zákona
o konflikte záujmov sa tieto oznámenia sa uschovávajú na výbore a nie sú teda verejne prístupné!
Správa z tlaèe:
Minister kultúry Milan Kòako odmietol odpoveda na otázky spojené s majetkovým priznaním.
Niè vám teraz nebudem hovori, vetko je v mojom majetkovom priznaní. Pozrite si to
v parlamente, povedal. Do majetkových priznaní, ktoré sú zhromadené v parlamentnom výbore
pre nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov, vak novinár bez písomného súhlasu nahliadnu
nesmie (Sme, 29. 12. 2000).
D.) Vykazovacia povinnos
tvrtou a poslednou povinnosou tátneho funkcionára je poèas celého obdobia výkonu tátnej funkcie
povinnos vykazova prostredníctvom predsedu NR SR výboru pre nezluèite¾nos funkcií do 15 dní od
prijatia akýko¾vek dar alebo iné bezodplatné plnenie poskytnuté nad rámec uvedený v 2.2.1., ak nejde
o dar, ktorý dostal tátny funkcionár od svojich príbuzných.
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Z predchádzajúcich podkapitol, sumarizujúcich vetky obmedzenia a povinnosti tátnych
funkcionárov sa bezpochyby môe zda, e zákon o konflikte záujmov je tvrdým právnym predpisom,
nepripúajúcim obchádzanie èi dvojaký výklad. Tu je názor jedného z najpovolanejích  tátneho
funkcionára, poslanca NR SR a právnika Ivana imka:
Ústavný zákon o konflikte záujmov vlastne nedokázal ani jasne definova skutoèný konflikt záujmov,
nedokázal vytvori mechanizmus úèinnej kontroly a svojimi drakonickými sankciami skonèil tak, e
sa dodnes iadna neuplatnila. Verejní èinitelia spadajúci do pôsobnosti tohto zákona vlastne nesmú
takmer niè, a to aj ak o iadny rozpor medzi verejným a iným záujmom nejde. Ústavný zákon sa
takmer nepokryte nedodriava a je to viac vinou nedokonalosti zákona ne jeho poruovate¾ov
(imko, 2000, s. 29).

2.2.5. Konanie vo veciach konfliktu záujmov
Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom je dvojstupòové. V prvom
stupni rozhoduje o návrhu NR SR. Dotknutý tátny funkcionár môe napadnú uznesenie NR SR
návrhom na zaèatie konania na Ústavnom súde SR.
Prvý stupeò (NR SR)
Na preskúmanie, èi konanie je tátneho funkcionára v rozpore so zákonom o konflikte záujmov,
zriaïuje NR SR výbor pre nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov (výbor). Èlenov výboru volí NR
SR z poslancov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí
v parlamente.
Výbor sumarizuje a skúma majetkové priznania vetkých 229 tátnych funkcionárov. Ak tátny
funkcionár nesplní svoju oznamovaciu alebo deklaraènú povinnos, predseda výboru ho najprv vyzve,
aby tak dodatoène urobil. Ak tak v stanovenej tridsadòovej lehote neurobí, výbor zaène konanie. tátny
funkcionár musí ma v konaní monos vyjadri sa ku vetkým skutoènostiam uvedených v návrhu na
zaèatie konania. Ak tátny funkcionár výbor nepresvedèí, výbor sa uznesie, e konanie tátneho
funkcionára je v rozpore s týmto ústavným zákonom. Uznesenie výboru má charakter odporúèacieho
návrhu, ktorý sa následne postúpi plénu NR SR. NR SR schva¾uje návrh výboru formou uznesenia. Na
jeho prijatie je potrebný súhlas aspoò trojpätinovej väèiny vetkých poslancov (t. j. 90 a viac hlasov!).
Uznesenie pritom nemusí parlament vôbec zverejni.
Druhý stupeò (ÚS SR)
Dotknutý tátny funkcionár môe do 15 dní odo dòa doruèenia uznesenia pléna NR SR poda návrh
na zaèatie konania na Ústavný súd SR. Podanie návrhu má odkladný úèinok. Vo veci rozhoduje senát na
neverejnom zasadnutí. ÚS SR nie je èasovo viazaný na vydanie rozhodnutia. Jeho rozhodnutie vak
môe uznesenie pléna NR SR buï potvrdi alebo zrui. Takéto rozhodnutie je koneèné a nezmenite¾né.
Ak je súèasou rozhodnutia ÚS SR o rozpore záujmov aj povinnos zanecha èinnos, ktorá bola
uznesením NR SR oznaèená ako rozporná, je tátny funkcionár povinný do 30 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia túto èinnos zanecha a oznámi to výboru. Ak tak tátny funkcionár
nespraví, má sa za to, e sa dòom uplynutia tejto lehoty vzdal tátnej funkcie.
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Kontatovanie na záver kapitoly 2.2:
m Za viac ako pä rokov úèinnosti ústavného zákona o konflikte záujmov nebolo vydané ete
ani jedno uznesenie NR SR o rozpore záujmov tátnych funkcionárov.
m Z tohto istého dôvodu prirodzene nebol ÚS SR nútený od roku 1995 rozhodova i ani
o jednom konaní na zruenie takéhoto uznesenia parlamentu.
Zákon o konflikte záujmov nadobudol úèinnos 1. novembra 1995. Tento ústavný zákon zároveò vo
svojich závereèných ustanoveniach zruil zákon è. 314/1992 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich
s ochranou verejného záujmu, ktorý problematiku konfliktu záujmov upravoval do tohto obdobia.
Zhrnutie zákona è. 314/1992 a teda de facto i zosumarizovanie úpravy zamedzenia rozporu záujmov na
Slovensku v rokoch 1992  1995 je súèasou poznámok na konci práce.
Nedostatky konania vo veciach konfliktu záujmov
Za najväèie slabiny platnej úpravy konania vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným
záujmom je moné povaova nasledovné skutoènosti:
a) konanie sa uskutoèòuje na základe údajov a informácií, ktoré nie sú dostatoène dôveryhodné,
b) spôsob a metódy overovania resp. preskúmavania údajov prísluným orgánom (výbor pre
nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov) nie sú dostatoène upravené,
c) preskúmavanie údajov a samotné konanie a rozhodovanie je v rukách orgánov zloených
zo tátnych funkcionárov, ktorí sami podliehajú reimu tejto právnej úpravy (absencia záruk
objektivity rozhodovacích orgánov),
d) nedostatoèný vplyv verejnosti na priebeh konania (konanie môe zaèa len na návrh
zainteresovaných subjektov, jeho priebeh je minimálne na úrovni výboru pre nezluèite¾nos
funkcií tátnych funkcionárov neverejný, uznesenie o rozpore záujmov sa zverejòuje len vtedy,
ak o tom rozhodne Národná rada Slovenskej republiky).

2.3. OSTATNÉ PRÁVNE PREDPISY
Popri Ústave SR, ktorá vo svojich ustanoveniach upravuje výhradne postavenie ústavných èinite¾ov
(2.1.) a zákone o konflikte záujmov, upravujúcom rozpor súkromných a verejných záujmov u tzv.
tátnych funkcionárov ( 2.2.2.), existuje ete rad ïalích právnych predpisov, zaoberajúcich sa
potenciálnym konfliktom záujmov u verejných èinite¾ov (2.2.1.). Ide napríklad o Zákonník práce, zákon
o tátnom podniku èi Trestný zákon.
Niektoré èiastkové otázky právnej úpravy konfliktu záujmov tátnych funkcionárov a iných
verejných èinite¾ov sú upravené aj vo viacerých osobitných predpisoch. Miera ich nadväznosti na
základnú úpravu obsiahnutú v ústavnom zákone è. 119/1995 Zb. je rozdielna v závislosti od èasu ich
prijímania, ale aj obsahu regulovaných vzahov. Z h¾adiska preh¾adnosti a komplexnosti právnej úpravy
bude v budúcnosti iaduce usilova o ich systémovú integráciu. Pre úèely tejto kapitoly postaèí
evidovanie ich existencie a naznaèenie ich významu. Ide najmä o nasledovné právne predpisy:
a)

zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich (upravuje okrem iného podmienky
nezluèite¾nosti sudcovskej funkcie s inými verejnými funkciami a èinnosami, povinnosti
a obmedzenia súvisiace s výkonom funkcie vrátane deklarovania svojich majetkových pomerov,
ktoré môe za urèitých okolností vyústi do disciplinárneho konania, úprava samotného
disciplinárneho konania atd.);

b) zákon è 314/1996 Z. z. o prokuratúre a zákon è. 274/1996 Z. z. o kárnej zodpovednosti
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prokurátorov (upravuje okrem iného podmienky nezluèite¾nosti prokurátorskej funkcie s inými
verejnými funkciami a èinnosami, povinnosti a obmedzenia súvisiace s výkonom funkcie
a úpravu kárneho konania za poruenie zákonných povinností  v legislatívnom procese je nový
návrh zákona o prokuratúre, ktorý rozíri rozsah obmedzení a povinností prokurátorov
analogicky ako je to u sudcov, vrátane povinnosti deklarova majetkové pomery);
c)

zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej slube, zákon è.73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe
Slovenskej republiky a elezniènej polície a zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
(upravujú okrem iného niektoré povinnosti a obmedzenia prísluníkov ozbrojených síl
a ozbrojených zborov súvisiace s výkonom sluby, poiadavky na sluobnú disciplínu
a uplatnenie disciplinárnej zodpovednosti za poruenie týchto povinností);

d) zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Trestný poriadok a Obèiansky súdny poriadok
upravujú okrem iného podmienky vylúèenia z prejednávania a rozhodovania niektorých vecí
jednotlivých verejných èinite¾ov ak vzh¾adom na ich pomer k veci, úèastníkom konania alebo
ich zástupcom mono ma pochybnos o ich nestrannosti;
e)

Trestný zákon okrem iného obsahuje aj skutkové podstaty trestných èinov verejných èinite¾ov,
t. j. takých trestných èinov, ktorých sa môu dopusti len verejní èinitelia. Pri skutkových
podstatách viacerých trestných èinov Trestný zákon ustanovuje prísnejie sankcie v prípade ak
ich spácha verejný èinite¾ v súvislosti s výkonom funkcie resp. k ich spáchaniu vyuije svoje
postavenie vyplývajúce z verejnej funkcie.

Aj keï v niektorých smeroch je predmetná právna úprava kvalitná a systémová (týka sa to najmä
prísluníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov), bude si vyadova v blízkej budúcnosti
prehodnotenie, precizovanie a doplnenie. Osobitne sa toto kontatovanie vzahuje na funkcionárov
a zamestnancov verejnej správy. Túto medzeru by mali zaplni najmä pripravované zákony o tátnej
a verejnej slube.
2.3.1. Zákonník práce (zákon è. 65/1965 Zb.)
Zákonník práce v § 73 definuje základné povinnosti zamestnancov. V ods. 1 veobecne ustanovuje,
èo sú zamestnanci povinní vykonáva. Odsek 2 nad rámec tohto upravuje, e zamestnanci orgánov
tátnej správy, súdov a prokuratúr SR, Kancelárie prezidenta SR, Kancelárie NR SR, Úradu vlády SR,
Najvyieho kontrolného úradu SR, Slovenskej informaènej sluby, Národnej banky Slovenska, tátnych
fondov, obcí, a ak tak ustanoví osobitný zákon aj zamestnanci ïalích orgánov sú ïalej povinní:
m kona nestranne a zdra sa pri výkone práce vetkého, èo by mohlo ohrozi dôveru
v nestrannos rozhodovania;
m zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania
a ktoré v záujme zamestnávate¾a nemono oznamova iným osobám (to vak neplatí, pokia¾
ich tejto povinnosti zbavil tatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak
osobitný zákon neustanovuje inak, a tie to neplatí vtedy, ak zamestnanec prelamuje
povinnos pri výkone svojej informaènej povinnosti v zmysle zákona è. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií);
m v súvislosti s výkonom zamestnania neprijíma dary alebo iné výhody, s výnimkou darov alebo
výhod poskytovaných zamestnávate¾om, u ktorého sú zamestnaní, alebo na základe právnych
predpisov a kolektívnych zmlúv;
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m zdra sa konania, ktoré by mohlo vies k stretu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä
nezneuíva informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech
alebo v prospech niekoho iného.
Odsek 3 citovaného paragrafu Zákonníka práce týmto zamestnancom navye zakazuje by èlenmi
riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikate¾skú èinnos
s výnimkou prípadu, keï ich do takéhoto orgánu vyslal zamestnávate¾.
Pod¾a ods. 4 Zákonníka práce má by umonené vykonáva podnikate¾skú èinnos len
s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávate¾a. Toto sa vak nevzahuje na vedeckú,
pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú èinnos a na správu vlastného majetku.
Na základe vyie uvedeného sa dá kontatova, e Zákonník práce síce veobecne, ale relatívne
výstine a dostatoène upravuje túto problematiku, s tým, e jasne a primerane vymedzil okruh
zamestnancov, ktorých sa problematika potenciálneho konfliktu záujmov dotýka a navye v 73 ods. 2
umonil tento okruh zákonom rozíri.
Základné povinnosti vedúcich pracovníkov sú  okrem povinnosti riadi a kontrolova prácu
a vytvára podmienky  tie zabezpeèova dodriavanie právnych predpisov a aj prijatie vèasných
a úèinných opatrení na ochranu majetku zamestnávate¾a. Pod¾a § 75 ods. 3 tatutárny orgán a vedúci
zamestnanci v jeho priamej riadiacej pôsobnosti nesmú popri svojom zamestnaní vykonáva zárobkovú
èinnos, ktorá je zhodná s predmetom èinnosti zamestnávate¾a, u ktorého sú zamestnaní.
2.3.2. Zákon o tátnom podniku
Pod¾a ustanovení § 19 ods. 5 a 6 zákona è. 11/1990 Zb. o tátnom podniku, riadite¾ tátneho podniku
a jeho priamo podriadení vedúci zamestnanci nemôu by èlenmi tatutárneho orgánu alebo dozornej
rady obchodnej spoloènosti, ak na ich menovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladate¾
(t. j. konkrétny ústredný orgán tátnej správy). Takéto osoby nemôu ma ani majetkovú úèas
v obchodnej spoloènosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom
pomere, alebo v obchodnej spoloènosti, ktorá je dodávate¾om ich tátneho podniku.
2.3.3. Trestný zákon (zákon è. 140/1960 Zb.)
Trestný zákon definuje v § 158 skutkovú podstatu trestného èinu zneuívania právomoci verejného
èinite¾a. Tohto trestného èinu sa dopustí ten verejný èinite¾, ktorý v úmysle spôsobi inému kodu alebo
zadovái sebe alebo inému neoprávnený prospech vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim
zákonu alebo prekroèí svoju právomoc alebo nesplní povinnos vyplývajúcu z jeho právomoci. Za takýto
èin sa potrestá odòatím slobody na es mesiacov a tri roky alebo peòaným trestom alebo zákazom
èinnosti. Odòatím slobody od troch a na desa rokov sa vak verejný èinite¾ potrestá vtedy, ak zadovái
zneuitím svojej právomoci sebe alebo inému znaèný prospech, ïalej ak spôsobí takým èinom vánu
poruchu v èinnosti podniku alebo organizácie, resp. ak spôsobí takým èinom znaènú kodu (t. j. kodu
presahujúcu sumu stonásobku najniej mesaènej mzdy alebo iný obzvlá závaný následok).
Problematiku korupcie, úplatkárstva a inej nenáleitej výhody je vak v rámci Trestného zákona
moné postihova aj pod¾a ustanovení § 160 a 163. V tejto súvislosti treba ve¾mi negatívne hodnoti
skutoènos, e tzv. tretia Meèiarova vláda (1994-1998) trestný èin podplácania vypustila z platného
právneho poriadku, èím sa tento skutok stal nielen netrestate¾ným, ale de facto i spoloèensky
akceptovate¾ným. Trestnos podplácania bola opä zavedená a novelizáciou TZ schválenou zákonom
è. 10/1999 Z. z. s úèinnosou od 27. januára 1999. Následne ïalou novelou Trestného zákonníka (zákon
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è. 183/1999 Z. z., úèinný od 1. septembra 1999) boli uzákonené aj ïalie nové skutkové podstaty
postihujúce aktívne i pasívne úplatkárstvo.
V zásade mono kontatova, e daná úprava v trestnom práve je primeraná a z formálneho h¾adiska
dostatoène riei problematiku moného konfliktu verejného a súkromného záujmu. tatistika a oficiálne
ukazovatele (poèet podozrení zo spáchania toho ktorého trestného èinu upraveného v citovaných
paragrafoch, poèet prípadov, kedy dolo k stíhaniu a predloeniu obaloby a následne odsúdeniu) sú ale
také, e keby sme vychádzali len z týchto údajov, museli by sme túto trestnú èinnos povaova za
zanedbate¾nú a nijakú.

3. PRÍPADOVÉ TÚDIE
Politika  stret záujmov, ktorý sa schováva za stret princípov.
Ambrose Bierce, Diablov slovník, 1911
Na Slovensku je to tak.
poslanec SNS Víazoslav Móric

Pod¾a správy parlamentného výboru pre nezluèite¾nos funkcií siedmi tátni funkcionári konali
v minulom období v rozpore so zákonom o konflikte záujmov a 50 z nich vykonávalo svoje funkcie
v pracovnom pomere. Viac ako 30 z nich vykonávalo aj svoje funkcie v orgánoch samosprávy a 22
poslancov má podiel v obchodných spoloènostiach. (Sme, 16. 12. 2000)

Poslanec SD¼ Viliam Sopko mal svoje podiely vo firmách obchodujúcich so Slovenskými
elektráròami v oblasti dovozu èierneho uhlia z Ruska, prièom k spomínanej informácii uviedol, e
sa potrebuje zaopatri, kým je v parlamente, tak aby nemusel by po skonèení volebného obdobia
odkázaný na úrad práce.
(Zemanovièová  Sièáková, 2000, s. 735)

Pouívanie áut, mobilných telefónov a ïalích pôitkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných firiem,
verejnými èinite¾mi stále pribúda. Medializovaným sa stal napríklad prípad súèasného ministra
hospodárstva ¼ubomíra Haracha, ktorý pouíval pri výkone svojej funkcie automobil súkromnej
spoloènosti Mecom, a. s. (Zemanovièová  Sièáková, 2000, s. 735)

Ako dôkaz absolútnej neúèinnosti zákona o konflikte záujmov sa èasto uvádza skutoènos, e
napriek relatívne striktne formulovaným obmedzeniam a povinnostiam tátnych funkcionárov
(3.2.3. a 3.2.4.), v minulom volebnom období bol v parlamentných laviciach aj poslanec stojaci
zároveò na èele Armexu, podniku s úèasou tátu, zaoberajúceho sa predajom zbraní (V. Moric
zo SNS) èi J. Ducký (HZDS), ktorý súbene éfoval Slovenskému plynárenskému priemyslu.
(Sme, 17. 11. 2000)
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V tomto volebnom období sa vo veciach konfliktu záujmov stali známymi najmä kauzy Tibora agáta
a Petra Bròa. Bývalý minister zdravotníctva T. agát (SDKÚ) poberal popri ministerskom plate
i mzdu za výkon viacerých funkcií, dôsledkom èoho bol po upozornení výboru NR SR pre
nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov nútený vráti pribline 100 000 Sk. tátny tajomník
ministerstva hospodárstva P. Bròo (SD¼) zasa získal v rámci odmien pribline 450 000 Sk. Pod¾a
podpredsedu výboru pre nezluèite¾nos funkcií Stanislava Bartoa (SD¼), Bròo si odmenu
nenárokoval, ale keï mu ju vyplatili, neodmietol ju. Neoprávnene vyplatené odmeny mal Bròo
vráti do konca roka 2000. (Sme, 23. 9. 2000)
Vyetrovate¾ OÚ vyetrovania v Leviciach vzniesol obvinenie z trestných èinov sprenevery
a zneuitia právomoci verejného èinite¾a na starostu obce Santovka. Starosta ete 9. októbra 1997
poiadal Úrad vlády SR o poskytnutie finanèného príspevku 1,5 milióna Sk, ktorý mal by
vynaloený na úèely preèistenia a ochrany vrtu minerálnych vôd. (...) Práce boli riadne vykonané
a vyfakturované, starosta vak vo vyúètovaní, ktoré predloil Úradu vlády SR, zdokladoval sumu vo
výke 666 269 Sk. Zvyok, 833 751 Sk, pouil na úhradu iných poh¾adávok, ktoré nesúviseli
s rekontrukciou vrtu. Starosta je stíhaný na slobode. (Pod lupou, 7/2000)
Zo správy Najvyieho kontrolného úradu SR vyplýva, e niektorí zamestnanci manamentu Správy
tátnych hmotných rezerv (SHR) sú prepojení so súkromnými firmami. V súvislosti so SHR sa
finanèná polícia zaoberala poèas uplynulých piatich rokov tyrmi závanými prípadmi ako
napríklad kauza Ing. Michala V. z Preova. Pod¾a polície spreneveril 5 miliónov dolárov, ktoré
previedol na úèet do zahranièia. Ilo o podstatnú èas prostriedkov SHR na nákup penice
a jaèmeòa. Ide o zloité prípady, reagoval éf finanènej polície na otázku, preèo je v kauzách
spojených so SHR v súèasnosti iba jeden obvinený. (Pod lupou, 7/2000)
Zopár pozitív na koniec. V tichosti a bez väèej pozornosti médií zverejnil v septembri 2000 ako
vôbec prvý zo tátnych funkcionárov svoje majetkové priznanie podpredseda NR SR Béla Bugár.
Deviateho novembra 2000 iniciatívne zverejnili svoje majetkové priznania vetci èlenovia vedenia
KDH. Popri tomto kroku bol ïalí, v naich podmienkach bezprecedentný proces dobrovo¾ného
zverejòovania majetkových pomerov bezpochyby akcelerovaný i kauzou Kanisov dom (pozri
nadväzujúcu túdiu Konflikt záujmov na úrovni tátnej správy). Èoskoro boli sprístupnené
aj majetkové priznania èasti èlenov SOP (12. 12. 2000), poslancov a èlenov vlády za SD¼
(13. 12. 2000), SMK (20. 12. 2000), vedenia DS (21. 12. 2000) a èasti èlenov SDKÚ (priebene).
Napriek tomu, e zverejòovanie hnute¾ných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
súhrnne nepresahujúcich výku 1 milión Sk je v zmysle zákona o správe daní a poplatkov
dobrovo¾ným úkonom (pozri 3.2.4.), poteite¾né je, e väèina zo tátnych funkcionárov, ktorí
zverejnili svoje majetkové priznania, uviedla aj vlastníctvo osobných automobilov èi hnute¾ností
niej nominálnej ceny. Èiernymi ovcami sú z tohto poh¾adu èlenovia vlády L. Pittner
a P. Magvai. Majetkové priznanie ministra vnútra obsahovalo dohromady iba tyri slová
(nehnute¾nosti: 3-izbový byt, auto: iadne, hnute¾nosti: iadne), minister práce zasa uviedol len
výmeru svojho rodinného domu v Martine a výpoèet hnute¾ností odbil slovami nespåòam kritériá.
(Sme, 29. 12. 2000)
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4. KOMPARÁCIA SO ZAHRANIÈÍM
Pre pokrok ¾udstva sa ove¾a viac dosiahlo
prevenciou zlých skutkov ne robením dobrých.
W. L. Mackenzie King

Pod¾a podkladov, ktoré boli vypracované v roku 1995 v súvislosti s predloením poslaneckého
návrhu ústavného zákona è. 119/1995 Z. z. o konflikte záujmov a ktoré sumarizovali relevantné právnokomparatívne zistenia, legislatívna úprava konfliktu záujmov existuje v Európe v 17 tátoch, prevane
èlenov Európskej únie. Pod¾a tejto túdie mono kontatova, e nezluèite¾nos výkonu funkcie
v parlamente alebo orgánoch výkonnej moci sa netýka kandidátov na tieto funkcie, ale a osôb, ktoré u
konkrétne funkcie vykonávajú. Èo do sily právnych predpisov, v ktorých sa zamedzenie rozporu
záujmov v jednotlivých právnych poriadkoch intitucionalizuje, a trnás z pozorovaných tátov má
upravený konflikt záujmov priamo v ústavnom texte. V obyèajných zákonoch (prípadne
kombinovane) je problematika upravená v dvanástich krajinách. Iba na Islande, v Lichtentajnsku,
Nórsku, Po¾sku a San Marine je prípustné, aby èlenovia parlamentu vykonávali viac ne jeden mandát.
V 15 krajinách je kontrola zachovania ustanovení o nezluèite¾nosti zverená vo výhradnej pôsobnosti
parlamentu a v ïalích 12 v pôsobnosti ústavného súdu.
V mnohých politických systémoch sa aj za úèelom vytvorenia podmienok na elimináciu
potenciálneho konfliktu záujmov zaèínajú èoraz èastejie do praxe zavádza rôzne mechanizmy
zamerané na podporu integrity pracovníkov verejnej správy a rozírenie zodpovednosti vetkých aktérov
verejného sektora.
Napríklad vo Ve¾kej Británii definoval Výbor pre tandardy vo verejnom ivote sedem princípov
verejného ivota, ktorými by sa mali riadi vetci verejní èinitelia: nesebeckos, bezúhonnos,
objektívnos, zodpovednos, otvorenos, èestnos a príkladné vedenie. (Zemanovièová  Sièáková,
2000, s. 735)
Pokia¾ ide o konkrétnu problematiku rozporu záujmov, inpiratívnym, najmä pre úroveò naich
tátnych funkcionárov, resp. minimálne poslancov NR SR, je model verejne prístupného registra
záujmov dolnej snemovne britského parlamentu. Do registra je povinný odovzdáva relevantné údaje
kadý èlen dolnej komory britského parlamentu. Uvádza v òom: akéko¾vek iné zamestnanie èi
odmeòovanie, mená vetkých jeho klientov (ak takých má), vetky relevantné sponzorské dary
z predvolebnej kampane, vetky dary a materiálne úitky presahujúce 125 libier, resp. výku 0,5 %
priemernej mzdy èlena snemovne, vetky návtevy zahranièia a s tým súvisiace zahranièné dary,
vlastníctvo akejko¾vek pôdy, akcií a kadý ïalí záujem, ktorý nie je vymedzený ani jednou
z predchádzajúcich kategórii, ale spadá do definície hlavného zámeru registra alebo by ho mohli ostatní
povaova za ovplyvòujúci èinnos èlena dolnej komory. (Pod lupou, 7/2000)
Vo väèine èlenských tátov EÚ predpisy zvyèajne ústavným èinite¾om nariaïujú priznanie
vlastníctva nehnute¾ností, cenných papierov, ale aj automobilov, lodí, lietadiel, bankových vkladov
a dlhov, úèastín v podnikoch. Takisto im nariaïuje zverejnenie mimoústavných zamestnaní alebo
funkcií vrátane èlenstva vo vedení a administratíve obèianskoprávnych a obchodných spoloèností.
(Sme, 30. 5. 2000)
Názory na problém, èi majú by údaje prístupné verejnosti, sa aj v rámci tátov EÚ rôznia. Zásadu
dôvernosti repektujú Francúzsko a panielsko, naopak Taliansko, Holandsko a u spomínaná Ve¾ká
Británia sú za sprístupnenie majetkových pomerov politikov a tátnikov verejnosti. Nemecko je za
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kombináciu oboch princípov. V Taliansku môe kadý obèan, ktorého meno je na zozname volièov, bez
obmedzenia konzultova dokument v kanceláriách, zriadených za týmto úèelom. (Matejèíková, 2000)
Zaujímavým je aj Odporúèanie ministerskej rady Rady Európy z 11. mája 2000 o etickom kódexe
verejných èinite¾ov. V èasti venovanej konfliktu záujmov (èl. 13) dokument odporúèa, aby sa za bený
tandard prijala prax, keï verejný èinite¾ vdy pred prijatím k¾úèových rozhodnutí zverejní, èi je, resp.
nie je v potenciálnom konflikte záujmov. (Recommendation..., 2000)
Problematika rozporu osobných a verejných záujmov a ich eliminácia stoja v centre pozornosti aj
v mimoeurópskych krajinách. V Austrálii, Kanade a v Junej Afrike napríklad nie je jednotlivým
poslancom zákonodarného zboru dovolené hlasova v prípade, e prejednávaná vec môe by povaovaná
za konflikt ich záujmov. Minimálne kórejské právne predpisy tie explicitne vyluèujú, aby poslanci
v súvislosti s výkonom svojho mandátu pôsobili zároveò v tátnych podnikoch, resp. v podnikoch
s majetkovou úèasou tátu a tie aby sa po ukonèení výkonu mandátu mohli zamestna skôr ako po dvoch
rokoch vo firmách, majúcich akéko¾vek väzby na zákonodarný zbor. (Whaley, 1999, s. 6)
Úpravu konfliktu záujmov v zahranièí mono uzavrie poukázaním na relevantný èeský právny
predpis  zákon ÈNR è. 238/1992 Sb. o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
a nezluèite¾nosti niektorých funkcií. Táto právna norma u deviaty rok v povimnutiahodnom § 4
(oznámenie o osobnom prospechu) hovorí, e verejný funkcionár v priebehu rokovania ústavného alebo
tátneho orgánu, kde vystúpi v rozprave, predloí návrh alebo hlasuje, je povinný pred schválením alebo
rozhodnutím oznámi svoj pomer, alebo ak pozná pomer manela, detí, rodièov, súrodencov, druha alebo
druky k pojednávanej záleitosti, v prípade, ak by so zrete¾om na výsledok prejednávanej veci mohol
takejto osobe vzniknú osobný prospech, alebo ak má táto osoba na veci osobný záujem. Takúto
povinnos nemá iba v prípade, ak ide o záujem alebo prospech veobecne zrejmý.
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5. NÁVRH OPATRENÍ
Verejnos majetkových priznaní v novele zákona o konflikte záujmov nie je potrebná,
pretoe prístup verejnosti k informáciám dostatoène upravuje od januára platný zákon
o slobodnom prístupe k informáciám.1
Verejný èinite¾ SR

5.1. ODPORÚÈANIA
Za alarmujúci treba povaova fakt, e napriek existencii ústavného zákona è. 119/19995 Z. z. a tie
èastých podozrení z moného zneuívania verejnej funkcie, sa touto problematikou prísluné orgány èi
osoby ete vôbec nezaoberali. A v októbri 2000 bol na schôdzu NR SR predloený dlhooèakávaný
materiál  Správa Výboru NR SR pre nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov o výsledku svojich
zistení pri prerokovaní oznámení a majetkových priznaní, ktoré tátni funkcionári podali pod¾a èl. 5
a èl. 7 ú. z. è. 119/1995 Z. z. Táto správa je síce  ako vetky oficiálne materiály NR SR  k dispozícií,
samotné majetkové priznania verejných èinite¾ov sú ale naïalej neverejné a neprístupné. Èlenovia
parlamentného výboru pre nezluèite¾nos funkcií síce mali monos rozhodnú o ich sprístupnení resp.
navrhnú toto NR SR, odhlasovali vak, e sa tieto informácie nezverejnia.
Naèrtnutý právny i faktický stav platí aj po 1. januári 2001, keï sa stal úèinným zákon è. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pretoe ten túto problematiku neriei a ani nemôe riei,
lebo by sa dostal do konfliktu s právnym predpisom vyej právnej sily (zákon è. 119/1995 Z. z. je
ústavným zákonom). Z h¾adiska ústavného a legislatívneho sú preto moné dve cesty: buï zmena
samotného ústavného zákona è. 119/1995 Z. z. alebo rieenie veci v rámci novelizácie Ústavy SR,
kde by sa priamo v jej kontitutívnom texte zadefinoval zákaz konfliktu záujmov a zároveò by sa zruil
platný zákon o konflikte záujmov.
Urgentnú potrebu novelizácie zlého zákona o konflikte záujmov si v poslednej dobe uvedomujú aj
samotní poslanci, a aj preto boli na základe tlaku médií a nezávislých odborníkov koncom roka 2000
vypracované a predloené hneï návrhy na novelizáciu prísluného právneho predpisu. Prvý predkladá
poslanec J. Lango (DS), druhý poslanec a podpredseda výboru pre nezluèite¾nos funkcií S. Barto
(SD¼). Podstatou a spoloènou tézou oboch návrhov je, e majetkové priznania, osvedèenia a deklarácie
verejným èinite¾om by mali by verejnými listinami, ktoré by boli prístupné verejnosti bez toho, aby
s tým musela výslovne súhlasi osoba, ktorej sa to týka. Oba návrhy rovnako kalkulujú s rozírením
okruhu povinných osôb, ktoré by mali reimu tohto zákona podlieha. Mali by sa nimi sta napríklad
prokurátori, prednostovia okresných a krajských úradov èi riaditelia tátnych podnikov. Návrhy mali by
prerokované v prvom parlamentom èítaní zaèiatkom februára 2001.
U v roku 2000 sa poslanci Národnej rady SR  èlenovia Výboru pre nezluèite¾nos funkcií tátnych
funkcionárov a Ústavnoprávneho výboru na spoloènom zasadnutí (30. augusta 2000) zhodli na potrebe
zásadnej zmeny platnej právnej úpravy a formulovali základné smery, ktorými by sa legislatívne zmeny
mali ubera. Následne bola na rokovanie parlamentu predloená Správa výboru pre nezluèite¾nos
funkcií tátnych funkcionárov o výsledku svojich zistení pri prerokovaní oznámení a majetkových
priznaní, ktoré tátni funkcionári podali pod¾a èl. 5 a èl. 7 ústavného zákona è. 119/1995 Z. z. (parl.
tlaè è. 777), ktorej súèasou sú aj legislatívne námety. Národná rada Slovenskej republiky prerokovala
túto správu v decembri 2000 a uznesením vytvorila 14-èlennú pracovnú skupinu na prípravu novej
ústavnej a zákonnej úpravy konfliktu záujmov.
1

SITA, 16. 1. 2001
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Paralelne boli v priebehu novembra resp. decembra 2000 predloené do legislatívneho procesu
2 poslanecké návrhy na novelizáciu ústavného zákona è. 119/1995 Z. z. Prvý z nich, ktorý predloila
skupina poslancov za Demokratickú stranu, roziruje osobnú pôsobnos ústavného zákona na vetkých
sudcov veobecných súdov a vetkých prokurátorov, ïalej roziruje oznamovaciu povinnos tátnych
funkcionárov aj o predkladanie daòových priznaní pod¾a zákona è. 511/1992 Zb., ustanovuje povinnos
zverejòova vetky písomností oznamované a deklarované tátnymi funkcionármi a odkazuje na prijatie
zákonnej úpravy zamedzenia rozporu záujmov pri výkone ostatných volených a menovaných funkcií
v orgánoch verejnej správy. Druhý návrh, ktorý predloil poslanec S. Barto (SD¼), okrem iného
ustanovuje povinnos tátneho funkcionára deklarova pred rozhodnutím prísluného tátneho orgánu,
na ktorom sa zúèastòuje (z titulu svojej tátnej funkcie) rozpor záujmov, v prípade, ak by jemu, jeho
manelovi (manelke), deom, rodièom, súrodencom alebo druhovi (druke) mohol z rozhodnutia vo
veci plynú osobný prospech. V tomto návrhu sa ïalej ustanovuje oprávnenie kadého obèana
nahliadnu do evidencie oznámení o èinnostiach a majetkových pomeroch tátnych funkcionárov a robi
si z nich odpisy a výpisy, so zákazom ich následného zneuitia. Za ve¾mi dôleitú súèas tohto návrhu
je potrebné povaova precizovanie oprávnení výboru pre nezluèite¾nos funkcií tátnych funkcionárov
pri skúmaní pravdivosti a úplnosti oznámení tátnych funkcionárov, vrátane stanovenia súèinnosti
v tomto procese s príslunými orgánmi verejnej správy.
Aj keï sú oba spomínané legislatívne návrhy ité horúcou ihlou, v snahe získa touto cestou
politický profit, iada sa vyzdvihnú, e reagujú na viaceré aktuálne problémy platnej právnej
úpravy. A hoci predstavujú vykroèenie správnym smerom, nespåòajú pod¾a náho názoru
z kvalitatívneho h¾adiska vetky poiadavky na optimálnu právnu úpravu konfliktu záujmov. Keïe
obsahovo komplexná a kvalitná legislatívna úprava vyaduje èasovo nároènejie prípravné práce, môe
by ich prípadné schválenie prvým krokom k zdokona¾ovaniu právnej úpravy konfliktu záujmov.
Pri smerovaní k optimálnej právnej úprave konfliktu záujmov, aj v kontexte s vyie uvedeným, sa
bude potrebné vysporiada najmä s nasledovnými okruhmi problémov:
a)

Ustanovi optimálny rozsah právnej úpravy na úrovni ústavy resp. ústavného zákona
a ustanovi jasný rámec pre úpravu na úrovni vykonávacích zákonov. Súèasný stav keï je
prakticky celá matéria upravená na úrovni ústavného zákona (s výnimkou rámcových úprav
v osobitných zákonoch  viï 2. èas tejto kapitoly) nezodpovedá tradíciám naej legislatívy
a znemoòuje prune reagova na potreby praxe. Nadväznos na viaceré právne predpisy na
úrovni zákona, nutnos reagova na dynamiku spoloèenského vývoja i doterajie skúsenosti
z aplikácie ústavného zákona è. 119/1995 Z. z. akcentujú túto poiadavku.

b) Rozíri a optimalizova osobný rozsah pôsobnosti právnej úpravy konfliktu záujmov.
Poiadavka rozírenia osobného okruhu verejných èinite¾ov, na ktorých by sa vzahovala
právna úprava je opodstatnená. Je nesporné, e by sa mala vzahova, popri sudcoch
a prokurátoroch, aj na vymedzený okruh funkcionárov verejnej správy (viï návrh poslancov
DS). Tento okruh je ale potrebné presne definova s oh¾adom na rozhodovacie právomoci,
ktorými títo funkcionári disponujú. V kontexte s rozírením osobnej pôsobnosti právnej úpravy
bude ale iaduce uvaova o diferencovanom prístupe k jednotlivým kategóriám verejných
èinite¾ov z h¾adiska rozsahu oprávnení a obmedzení, ktorým by podliehali, procesného
postupu pri kontrole dodriavania týchto povinností, ako aj sankcií uplatnite¾ných voèi
nim. Pri tejto diferenciácii je potrebné bra do úvahy jednak miesto, ktoré zaujímajú jednotlivé
kategórie verejných èinite¾ov v ústavnom mechanizme, charakter a význam ich rozhodovacích
právomocí, ako aj spôsob ustanovovania do verejnej funkcie a dåku jej trvania.
c)

Zvái ustanovenie urèitých obmedzení a povinností aj pre najbliích rodinných
prísluníkov niektorých aspoò najvýznamnejích kategórií verejných èinite¾ov, v záujme
zabránenia obchádzania úèelu právnej úpravy.
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d) Precizova rozsah (aj diferencovane) a legislatívne vyjadrenie jednotlivých povinností
a obmedzení verejných èinite¾ov, v kontexte so skúsenosami z aplikaènej praxe a úèelom
sledovaným právnou úpravou (viï aj námety uvedené vyie).
e)

Ustanovi nezávislé a objektívne orgány na kontrolu dodriavania povinností
a obmedzení vyplývajúcich z právnej úpravy a rozíri a precizova okruh ich
kontrolných právomocí (tento problém sa aspoò èiastoène snaí riei návrh poslanca
S. Bartoa). Pri podstatnom rozírení osobnej pôsobnosti právnej úpravy je nielen nevhodné
(absencia objektivity), ale aj nereálne, aby túto funkciu plnili orgány parlamentu zloené
výhradne z jeho èlenov.

f)

Zabezpeèi aj verejnú kontrolu dodriavania povinností a obmedzení verejných èinite¾ov
ustanovených právnou úpravou (rieenie tohto problému je naznaèené u v oboch
predloených návrhoch noviel ústavného zákona è. 119/1995 Z. z.).

g) Zamyslie sa nad zjednoduením, zefektívnením a precizovaním úpravy konania
o konflikte záujmov, ako aj formami a charakterom sankcií za konanie, ktoré je v rozpore
s právnou úpravou. Aj tu sa iada diferencovaný prístup najmä z h¾adiska spôsobu
ustanovovania do verejnej funkcie a dåky jej trvania (iný postup a sankcie sa iadajú u verejných
èinite¾ov, ktorí vykonávajú verejnú funkciu ako celoivotné povolanie, napríklad sudcovia
a prokurátori, ako u tých, ktorí vykonávajú funkciu len vo vymedzenom èasovom období 
u prvej z týchto kategórií verejných èinite¾ov pôjde toti spravidla o uplatnenie disciplinárnej
zodpovednosti, zatia¾ èo u druhej spravidla o uplatnenie politickej zodpovednosti).
Aj keï sa táto kapitola orientuje na právne aspekty problematiky konfliktu záujmov, je nesporné, e
poadované konanie a správanie verejných èinite¾ov, pri ktorom by uprednostòovali verejné záujmy pred
osobným prospechom, sa nedá dosiahnu len právnymi prostriedkami. Vo ve¾kej miere ich ovplyvòuje
celková spoloèenská atmosféra, osobitne dosiahnutý stupeò politickej a právnej kultúry a tie aktivita
obèianskej verejnosti. Bez oh¾adu na to je ale úlohou prísluných orgánov usilova o vytvorenie
optimálneho právneho rámca pre túto oblas. Za týmto úèelom sú formulované aj námety obsiahnuté
v tejto kapitole.

5.2. ODPORÚÈANIA ZO ZAHRANIÈIA
Takzvaná Limská konferencia, ktorá sa uskutoènila v septembri 1997, v rámci návrhov boja proti
korupcii a úèasti obèianskej spoloènosti na tomto boji okrem iného odporuèila, aby vlády v súèinnosti
s obèianskou spoloènosou a súkromným sektorom pravidelne prehodnocovali prvky verejnej
zodpovednosti vetkých relevantných tátnych orgánov a ústavných èinite¾ov a èinite¾ov na miestnej
úrovni s cie¾om zabezpeèi, aby predstavovali úèinnú batu proti korupcii. Osobitná pozornos by sa
pod¾a záverov tejto významnej konferencie mala venova pravidlám upravujúcim stret záujmov. V tejto
súvislosti musia zohráva rozhodujúcu úlohu národné ekvivalenty najvyieho kontrolného úradu,
ktoré si musia udriava a posilòova svoju nezávislos.
táty by tie mali v maximálnej monej miere zvýi úèinnos svojich zákonov týkajúcich sa korupcie
v súlade so svojou ústavou a medzinárodnými normami pre oblas ¾udských práv, a to vrátane zruenia
akejko¾vek povinnosti dokáza, e èinite¾, ktorý prijal dar v rozpore so zákonom, za to skutoène poskytol
nejakú výhodu a vytvorenia systému majetkových priznaní osôb vo verejných pozíciách (a ich rodiny)
a povinnosti týchto osôb zdôvodni nárast majetku, ktorý nie je v súlade s legitímnymi zdrojmi príjmov.
Jednotlivé vlády by rovnako mali zavies pravidelné alebo náhodné monitorovanie majetku
a ivotného týlu osôb s významnou rozhodovacou právomocou vo verejnom sektore (vrátane èlenov ich
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rodiny a ich spoloèníkov), ktoré by tam, kde je to vhodné, mala vykonáva nezávislá intitúcia. Medzi
ïalie aplikovate¾né závery Limskej konferencie patrí odporúèanie prija do právneho poriadku
jednotlivých krajín legislatívu umoòujúcu zmrazi, zaisti a skonfikova nezákonne nadobudnuté
bohatstvo èinite¾ov usvedèených z korupcie, bez oh¾adu na to, kde sa toto bohatstvo nachádza a u koho
je v drbe, ïalej vytvori systému vedenia záznamov o daroch prijatých èinite¾mi a zabezpeèi, aby sa
èinitelia nemohli skrýva za imunitu, ale aby sa na nich plne vzahovali zákony o korupcii.

ZÁVER
Za jednoznaèné pozitívum mono povaova, e téma konfliktu záujmu sa v poslednej dobe
stala verejnou témou a e nielen oficiálne orgány, ale aj ostatné relevantné subjekty  médiá,
odborné intitúcie, mimovládne organizácie  sa òou váne zaoberajú. Je evidentné, e ide o tému,
ktorá verejnos zaujíma a kde verejnos odsudzuje, e dochádza ku skutkom zneuívania funkcie
a poruovania verejného záujmu. Kladne mono hodnoti, e boj proti korupcii je aj oficiálnym
vládnym programom a e nielen zo strany exekutívy, ale aj medzi poslancami sa (priebene)
iniciatívne koná. Kontatova vak treba tie to, e samotné legislatívne, technicko-organizaèné
a personálne opatrenia nie sú samy osebe schopné úplne vyriei èi minimalizova túto neiaducu
èinnos. Zmeni sa budeme musie vetci.
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POZNÁMKY
1.Zákon è. 314/1992 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
prijala SNR 7. mája 1992 s úèinnosou odo dòa vyhlásenia. Formálne platil a do prijatia ústavného
zákona è. 119/1995 Z. z., v skutoènosti vak nikdy nebol aplikovaný. Tento právny predpis sa vzahoval
iba na poslancov SNR a èlenov vlády SR. Poslanci a èlenovia vlády boli povinní zdra sa pri výkone
funkcie aj v obèianskom ivote vetkého, èo by mohlo vies k rozporu verejného záujmu s osobnými
záujmami, ohrozi dôveru v nestrannos ich osoby a znevái vykonávanú funkciu. Nesmeli najmä
zneuíva svoje postavenie a informácie získané v súvislosti s výkonom funkcie na vlastný prospech
alebo na prospech inej osoby a v súvislosti s výkonom funkcie nesmeli ani prijíma dary alebo iné
výhody. Povinné osoby mali za povinnos oznámi, èi vykonávajú podnikate¾skú alebo inú zárobkovú
èinnos, a èi sú èlenmi riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich
podnikate¾skú èinnos. Zároveò boli povinní do 1. marca odovzda Kancelárií SNR druhopis daòového
priznania. Oznámenia ako i daòové priznania evidovala Kancelária SNR a tieto sa k 1. marcu mali
zverejòova s tým, e o spôsobe mala rozhodnú SNR. Kadý poslanec mal právo navrhnú
Predsedníctvu SNR, aby rozhodlo èi èinnos poslanca je v súlade s týmto zákonom. Taktie vláda alebo
èlen vlády mali právo navrhnú, aby Predsedníctvo SNR rozhodlo èi èinnos èlena vlády je v súlade
s týmto zákonom. Ak predsedníctvo Národnej rady rozhodlo, e èinnos je v rozpore so zákonom,
vyzvalo povinnú osobu aby zanechalo èinnos a uviedlo ju do súladu so zákonom. Proti výzve mohla
povinná osoba do 15 dní od doruèenia poda námietky, o ktorých buï rozhodla SNR (v prípade
poslanca) alebo jej predsedníctvo (u èlena vlády). Takéto rozhodnutie bolo koneèné. Pod¾a § 9 tohto
právneho predpisu, ak poslanec nezanechal èinnos, ktorá bola v rozpore so zákonom, predsedníctvo to
oznámilo SNR, ktorá rozhodla o spôsobe zverejnenia tejto skutoènosti. Ak èlen vlády nezanechal túto
èinnos, predsedníctvo ho funkcie  ako kolektívna hlava tátu s právom menova a odvoláva èlenov
vlády  odvolalo. Zákon mal by aplikovaný prvý raz po vo¾bách v roku 1992 resp. k 1. marcu 1993.
Vzh¾adom na výrazné politické, ale i ústavnoprávne zmeny (schválenie Ústavy SR, v ktorej dolo
k zrueniu Predsedníctva SNR ako kolektívnej hlavy táty), nebol vak vôbec uvedený do ivota
a legislatívnej praxe.
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