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 Tak ako každý rok aj tohtoročná druhá májová 
nedeľa sa niesla v znamení sviatku všetkých 
mamičiek a babičiek.  Aj žiaci našej základnej 
a materskej školy si pre svoje mamy a staré mamy 
pripravili zaujímavý kultúrny program. 
 V úvode vystúpili najmladší členovia  folklórnej 
skupiny Kepeždanka. Po ich vystúpení prišli na rad 
najmenší žiaci – škôlkari. Ďalej sa predstavili 
druháci, zatancovali štvrtáci, svojou troškou 
prispeli aj deti so školského klubu. Čerešničkou na 
torte bolo divadelné predstavenie, ktoré nacvičili 
členovia divadelného krúžku pod vedením  Mgr. 
Gabriely Šubovej. 
 Podľa reakcií divákov a najmä slzičiek v očiach 
mamičiek a babičiek môžeme skonštatovať, že aj 
tohtoročné poďakovanie prostredníctvom programu 
žiakov našej školy malo želaný účinok.

Deň Matiek

900. výročie obce Hájske
 Tak ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle obecných 
novín , v dňoch 17. – 18. augusta 2013 vyvrcholia v našej obci 
oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o existencii našej 
obce. Oslavy budú   počas už tradičných Dní obce Hájske 
a Kepeždských folklórnych slávností.  Pripravený je bohatý 
klutúrno-zábavný program, ktorý bude rozdelený na dve časti. 
V sobotu bude prebiehať už tradičná súťaž miestnych organizácií 
a spoločenstiev vo varení gulášu. V kultúrnom programe vystúpia 
folklórne súbory, tanečná skupina tradičných írskych tancov 
ATIKUS, tanečná skupina pod vedením Bohuša Kaduca 
s modernými tancami a na záver hudobná skupina EMP TRIO, 
ktorá bude hrať do tanca i napočúvanie.  

 V nedeľu bude prebiehať kultúrne popoludnie v KD 
v Hájskom, kde okrem iného vystúpia domáce súbory, pozvaný 
hosť dychová hudba Šintavanka, pripravená bude výstavka 
dobových fotografií a historického náradia. Do programu sa 
zapoja i naši najmenší obyvatelia z materskej a základnej školy, 
ktorí vypracovali krásne projekty s témou „Miesto, kde žijem“. 
Taktiež bude oficiálne predstavená a prezentovaná pamätná 
publikácia o histórii a súčasnosti našej obce. V rámci tohto 
slávnostného programu budú udelené pamätné listy zaslúžilým 
občanom obce Hájske. Veríme, že spoločnými silami prispejeme 
ku krásnemu a dôstojnému osláveniu tohto vzácneho jubilea našej 
rodnej obce. I.H.

 Keď som počula z miestneho rozhlasu oznamy o tom, že sa 
pripravujú oslavy 900.-tého výročia prvej písomnej zmienky o 
Hájskom, spomenula som si, ako som uvidela Hájske prvýkrát. 
Bolo to temer pred 40-timi rokmi. Bol prvý októbrový víkend a v 
Hájskom bola práve púť. Keďže to bolo v sedemdesiatych 
rokoch, v časoch tvrdej komunistickej normalizácie, úprimne ma 
prekvapilo, že sa takáto cirkevná slávnosť koná verejne za účasti 
takého množstva ľudí. Tento zvyk zostal chválabohu dodnes a na 
to môžu byť Hájčania právom hrdí. Lenže ja chcem hovoriť o 
niečom inom.
 Ten krásny zážitok kazila jedna okolnosť. Stačilo otočiť 
hlavou doľava a naskytol sa vám diametrálne odlišný pohľad - 
obrovská jama tiahnúca sa skoro od začiatku dediny až ku 
kaplnke, plná odpadkov od výmyslu sveta. Počnúc ťažkými 

betónovými stĺpmi a končiac drobným domovým odpadom. 
Ľudia ju nazvali Barina a tak sa volá aj ulica, ktorá sa tade tiahne. 
Keď si uvedomíte,  že Hájske má také “exkluzívne” názvy ulíc 
ako Kakava či Argentína,  tak názov Barina musí logicky 
vychádzať z toho, že tam kedysi skutočne bola barina. Najprv sa 
tam ťažila hlina, z ktorej sa vyrábali tvárnice na stavbu domov, a 
keď ťažba prestala, jama po nej sa naplnila vodou, ktorá za 
dažďov stekala z polí. Môj sused pán Adolf Hambálek spomínal, 
ako v časoch jeho detstva sa tam v lete kúpavali a v zime hrali 
všelijaké hry na ľade. Okrem detí si barinu “užívali” hlavne husi, 
ktoré vtedy chovali asi v každom dome. Okolo bariny rástli vŕby 
a nádherné lipy, ktoré neskôr vyťali korytári a vyrobili z nich 
korytá - v tých časoch tiež veľmi potrebná súčasť domácností.

pokračovanie na strane 3

Barina



Strana 2 Júl 2013

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci: p. 
Ján Popelka,  p. Ing. Michal Horňák,  p. 
Peter Vlček, Ing.  Vladimír Chudáčik, p. 
Jaroslav Bennár a p. Ing. Marián Palkovič 
a hlavný kontrolór obce – Ing. Ladislav 
Čanaky. 
 
Uznesenia: 
OZ uznesením č.  100/3/2013 schválilo 
program rokovania. (za: 5,  proti: 0, zdržal 
sa: 0).
OZ uznesením č.  101/3/2013 schválilo 
voľbu návrhovej komisie. (za: 5,  proti: 0, 
zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  102/3/2013 schválilo 
VZN 3/2013 – o úhradách za poskytované 
služby a úkony vykonávané obcou Hájske 
a za prenájom nebytových priestorov a 
zariadení vo vlastníctve obce Hájske. 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  103/3/2013 schválilo 
VZN 4 – o financovaní originálnych 
kompetencií obce Hájske na úseku 
školstva. (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  104/3/2013 schválilo 
Schválenie kontokorentného úveru. 

(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  105/3/2013 schválilo - 
Odstúpenie od zmluvy  zriadení 
spoločného obecného úradu, ktorý 
zabezpečoval prenesený výkon úloh 
štátnej správy za základe zákona č.50/1976 
Zb. a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
k o m u n i k á c i á c h u z a t v o r e n e j dň a 
01.03.2003. 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  106/3/2013 schválilo 
VZN 5/2013 – zásady hospodárenia s 
majetkom obce. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 
0).
OZ uznesením č.  107/3/2013 schválilo 
VZN 6/2013 – zásady zmluvného 
odplatného prevodu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Hájske. (za: 6, proti: 0, 
zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 108/3/2013 schválilo – 
zámer prenájmu majetku obce Hájske. 
(za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1).
OZ uznesením č. 109/3/2013 schválilo – 
Odpredaj pozemku pre Mgr. Vladimíra 
Urbana s manželkou. (za: 5, proti: 0, 
zdržal sa: 0, nehlasoval: 1).

OZ uznesením č. 110/3/2013 schválilo – 
Zásady finančného hospodárenia obce 
Hájske. (za:6, zdržal sa: 0, proti: 0).
OZ uznesením č. 111/3/2013 schválilo – 
VZN 8/2013 – o verejnom poriadku na 
území obce Hájske. (za:6,  zdržal sa: 0, 
proti: 0).

OZ zobralo na vedomie:  
- kontrolu plnenia uznesení zo 14. 
zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2013
- Protest prokurátora o zrušení VZN 
4/2011 Zber, preprava a zneškodňovanie 
k o m u n á l n e h o o d p a d u , d r o b n é h o 
stavebného odpadu, elektrozariadení a 
elektroodpadu na území obce Hájske 

Diskusia:
P. Bennár sa pýtal na platenie dane za psa, 
vinohradov a taktiež, čo s kanálom v 
záhradách medzi Starou dedinou a 
Kakavou – vyčistiť.
P. Ing. Vadimír Chudáčik sa pýtal tiež, čo s 
psami, ktorí sa voľne potulujú po našej 
obci.

L.P. 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: p.  Ján Popelka,  p. Darina 
Durecová,  p. Ing. Michal Horňák, p. Peter Vlček, Ing. Vladimír 
Chudáčik, Ing. Ivan Hambalek, p.  Jaroslav Bennár a hlavný 
kontrolór obce – Ing. Ladislav Čanaky. 
Uznesenia: 
OZ uznesením č. 96/2/2013 schválilo program rokovania. (za: 6, 
proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č. 97/2/2013 schválilo voľbu návrhovej komisie. 
(za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ uznesením č.  98/2/2013 schválilo - Zámer priameho  predaja 
majetku obce. 
(za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0).

OZ uznesením č. 99/2/2013 schválilo – Žiadosti o kúpu pozemku 
obce. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0).

Diskusia:
P. Jaroslav Bennár oboznámil OZ a občanov o probléme s 
občanmi v Starom Háji, ktorí sú proti výstavbe nových rodinných 
domov.
P. Urban Peter sa pýtal na prístup k jeho pozemku z dvora starého 
OÚ.
OZ zobralo na vedomie:  
kontrolu plnenia uznesení zo 13. zasadnutia OZ zo dňa 
22.02.2013

L.P. 

Výňatok zo 14. zasadnutia OZ 15.04. 2013 v Hájskom

Výňatok z 15. zasadnutia OZ 17.05. 2013 v Hájskom

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: Ing. 
Ivan Hambálek,  p. Ing. Michal Horňák, p. 
Peter Vlček, Ing. Vladimír Chudáčik, p. 
Jaroslav Bennár, Darina Durecová, p. Ing. 
Marián Palkovič a hlavný kontrolór obce – 
Ing. Ladislav Čanaky. 
Uznesenia: 
OZ uznesením č. 112/4/2013 schválilo 
program rokovania. (za: 7, proti: 0, zdržal 
sa: 0)
OZ uznesením č. 113/4/2013 schválilo 
voľbu návrhovej komisie. (za: 7, proti: 0, 
zdržal sa: 0)
OZ uznesením č.  114/4/2013 schválilo-
Záverečý účet za rok 2012 (za: 7, proti: 0, 
zdržal sa: 0)

OZ uznesením č. 115/4/2013 schválilo - 
VZN 9/2013 - O nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Hájske.  (za: 7, proti: 0, 
zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 116/4/2013 schválilo - 
zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na predaj majetku obce Hájske.(za: 
7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 117/4/2013 schválilo - 
Plán kontrolnej č innosti hlavného 
kontrolóra na druhý polrok 2013. (za: 7, 
proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 118/4/2013 schválilo - 
Poverenie OZ na výber najvýhodnejších 
ponúk na predĺženie miestnej komunikácie 

v ulici Nová a na rekonštrukciu domu 
smútku.(za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ zobralo na vedomie:  
-kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa 
priebežne plnia 
-Stanovisko hlavného kontolóra k 
záverečnému účtu obce Hájske
-Čerpanie rozpočtu za rok 2012 
-Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za rok 2012 
-Čerpanie rozpočtu 1-3 2013
Diskusia:
p. Urbanová sa pýtala na rekonštrukciu KD 
a taktiež studienku (Kačičáreň), či voda je 
pitná.

L.P. 

Prijaté VZN s platnosťou od júna
 Od júna 2013 platia nové všeobecne záväzné nariadenia 
Obce Hájske 3/2013 O úhradách za poskytované služby a úkony 
vyknávané obcou Hájske a za prenájom nebytových prietorov a 
zariadení vo vlastníctve obce Hájske, 4/2013 O financovaní 
originálnych kompetencií obce Hájske na úseku školstva, 5/2013 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Hájske, 6/2013 O 
zásadách zmluvného odplatného prevdu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve obce Hájske, 7/2013 Zásady finančného 

hospodárenia obce Hájske a 8/2013 O verejnom poriadku na 
území obce Hájske.
 Tieto VZN nadobúdajú účinnosť v zmysle zákona v 
lehotách podľa § 6 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Všeobecne závezné nariadenia sú k nahliadnutiu na obecnom 
úrade v Hájskom a taktiež na www.hajske.sk.             
       L.P.

Výňatok zo 16. zasadnutia OZ 04.07. 2013 v Hájskom

http://www.hajske.sk
http://www.hajske.sk
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Materská škola v Hájskom sa zapojila do projektu“  Zdravé 
zúbky“. Navštívila nás dentálna hygienička a deti dostali z DM 
drogérie tašku so zubnou kefkou, pastou a presýpacími hodinami. 
Zima bola tento rok dlhá, ale úspešne sme v duchu ľudových 
tradícií „utopili Morenu“, spievali a tancovali sme na ľudovú 
nôtu. Tradične sme deň pred prvým májom vyzdobili „Letečko“ 
a postavili pri našej MŠ Máj..  Druhú májovú nedeľu sa konali 
v kultúrnom dome oslavy „Dňa matiek“. Vyzdobili sme pódium 
a vystúpili s pásmom nacvičených básní a piesní. Mamičkám sme 

darovali darček a zožali veľký potlesk. Prvý júnový týždeň sme 
mali „Týždeň detskej radosti“  plný hier, rôznych súťaží, sladkých 
odmien, opekačku s rodičmi .Boli sme na nanuk, ktorý nám 
sponzoroval pán Sloboda. Sponzorsky nám opravil lavičky 
a kolotoč na školskom dvore pán Ján Popelka.A najväčší zážitok 
sme mali na poľovníckej chate, kde sme si pochutili na výbornom 
guláši. Posledný deň školského roku sa chystáme do nitrianskeho 
parku a na  jazdu vláčikom po Nitre a naši predškoláci sa rozlúčia 
s malými deťmi a kolektívom MŠ.

Slávnostné otvorenie športového areálu
 Dňa 7. 5. 2013 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie športového areálu,  ktorý vznikol vďaka úspešnému 
projektu vytvorenému za účasti vedenia školy  a obecného úradu. Vďaka prostriedkom získaným z tohto projektu sa zamestnancom 
školy a obecného úradu podarilo vybudovať areál, ktorý môžu využívať žiaci našej školy.  
 Futbalové ihrisko získalo nové sieťky na bránky a rohové zástavky, časť areálu sa zmenila na letné plážové volejbalové ihrisko 

v ď a k a n o v é m u p i e s k u a 
novej volejbalovej sieti, ktoré nám 
môžu mnohí závidieť a získali sme 
aj nové basketbalové koše a sieťky.
Všetky t ie to novinky a t iež 
netypické súťaže boli lákadlom pre 
tých, ktorí sa práve v tento deň 
z úča s t n i l i t o h t o šp o r t o v é h o 
popoludnia . Po s lávnos tnom 
prestrihnutí pásky starostom obce 
Jozefom Matušicom si deti  spolu so 
svojimi rodičmi zmerali sily 
v r ô z n y c h d i s c i p l í n a c h 
a samozrejme  nechýbal ani 
prestížny zápas vo futbale. Všetky 
t i e to ak t iv i ty bo l i zav ŕ šené 
spoločnou opekačkou. 
Treba iba dúfať, že takéto športové 
podujatia sa v týchto priestoroch 
budú uskutočňovať čo najčastejšie.

Škola v prírode
 K o n e čn e n a s t a l t e n d l h o 
očakávaný deň  10.  jún 2013 
a autobus s 25 žiakmi našej základnej 
školy spolu s pani učiteľkami 
a plavčíkom Maťkom sa vydal na 
cestu do malebného prostredia 
r e k r e a čn e j o b l a s t i M o d r a – 
Harmónia, konkrétne do hotela „ Pod 
lipou“. Tento hotel a krásny bazén 
v ňom sa stal na šesť dní našim 
druhým domovom. V krásnom 
prostredí Malých Karpát  sme prežili 
nádherný týždeň plný zaujímavých 
súťaží ako napríklad Prírodovedný 
desaťboj, Superbaba, Superchalan, 
Cesta rozprávkovým lesom a iné, ale 
najmä zážitkov, ktoré zostanú dlho 
v našej pamäti a v našich srdciach.

pokračovanie zo strany 1
Keď pôjdete tým smerom, nemôžete si nevšimnúť na kraji bariny 
torzo starej vŕby. Museli jej kvôli bezpečnosti spíliť postupne 
všetky konáre a teraz z jej holého kmeňa začali vyrastať nové 
výhonky. Stojí tam ako monument - pripomienka toho, čo bolo 
kedysi súčasťou tejto dediny.
 Dnešní tridsiatnici nemajú ani tušenia, ako vyzerala barina 
pred ich narodenín. Ten odstrašujúci pohľad, ktorý sa vám vtedy 
naskytol, keď ste prišli do Hájskeho smerom od Hornej Kráľovej

a uvideli ste to obrovské smetisko,  je už dávno minulosťou. Dnes 
je to hádam najkrajšia časť dediny, plná zelene, udržiavaná a 
miesto, kde sa hrajú deti.
 Keď sa obzriem späť - za tých 40 rokov, čo sa Hájske stalo 
mojim domovom, sa tu toho urobilo dosť i keď tie zmeny idú 
pomaly. 900 rokov písomne doloženej existencie našej obce je 
dôvod na oslavu. Je to však aj dôvod na zamyslenie sa nad tým, 
že súčasnosť i históriu Hájskeho tvoríme my, všetci Hájčania.  A 
naša dedina bude taká, akú si ju urobíme.

M. Vachútová

Jar a leto v našej MŠ.
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Stavebný úrad v Hájskom funguje od 
01.06.2013.
Stavebný úrad: - vybavuje pani Ing. Mária Suchá, tel. kontakt 0911026645
                         - pracovné dni: pondelok 14.30 – 15.30 hod
                                                  streda  14.30 – 16.00 hod
potrebné prílohy k vašim žiadostiam si nájdete na www.hajske.sk

1 Lužianky 26 17 2 7 59:38 53 14
2 Selice 26 15 3 8 66:41 48 9
3 Nové Sady 26 15 3 8 64:44 48 9
4 Mojmírovce 26 13 4 9 71:57 43 4
5 Výčapy Opatovce 26 13 3 10 66:39 42 3
6 Svätoplukovo 26 12 5 9 69:58 41 2
7 Rumnaová 26 12 5 9 55:44 41 2
8 Trnovec n/V 26 12 5 9 62:59 41 2
9 Hájske 26 11 3 12 46:49 36 -3

10Rišňovce 26 10 4 12 46:61 34 -5
11 Cabaj - Čápor 26 8 6 12 52:57 30 -9
12 Jarok 26 8 3 15 57:62 27 -12
13Čakajovce 26 8 2 16 35:64 26 -13
14 Diakovce 26 3 2 21 24:99 11 -28

Konečná futbalová tabuľka II. A trieda Nitra-Šaľa Futbalový turnaj o pohár starostu obce Hájske
 Na tradičnom turnaji konanom v nedeľu 7. júla sa okrem našich 
futbalistov zúčastnili aj mužstvá z Hornej Kráľovej, Močenku a Bábu. 
Zaujímavý kultúrno-spoločenký zážitok a dobré športové výkony 
podporilo aj pekné počasie a výborné občerstvenie. Vyvrcholením 
turnaja bol finálový zápas a zároveň aj bohatá tombola. Pohár starostu si 
odnieslo mužstvo z H. Kráľovej.
 Výsledky zápasov:
 Hájske - Močenok 1:0
 H. Kráľová - Báb 2:1
 o 3. miesto
  Močenok - Báb 1:2
 finále
  Hájske - H. Kráľová 2:6
 Naše mužstvo sa zúčastní turnajov v Močenku, ktorý sa koná 14.7. 
2013 a v Hornej Kráľovej dňa 21.7. 2013.

 Obec Hájske so sídlom Hájske č.  410, 951 33 Hájske na 
základe ustanovení § 281 až 288 zákona č.  513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, VZN č. 6/2013 o zásadách zmluvného 
odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Hájske a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hájskom 
č. 90/1/2013 zo dňa 22.02.2013 vyhlasuje – Zámer na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske.

(1) Predmetom je predaj nehnuteľného majetku:
Obecné pozemky: parc.  č.  5128/1 – orná pôda o výmere 780 m², 
parc. č. 5128/2 – orná pôda o výmere 779 m²,  5128/3 – orná pôda 
o výmere 779 m²,   parc. č.  5128/4 – orná pôda o výmere 779 m²,  
parc. č. 5128/5 – orná pôda o výmere 779 m²,  parc. č. 5128/6 – 
orná pôda o výmere 779 m², parc. č. 24/15 – záhrady o výmere 
285 m²,   parc. č. 24/16 – záhrady o výmere 91 m²,  parc. č. 24/21 

– záhrady o výmere 364 m²,  parc. č.  25/11 – záhrady o výmere 
382 m²,  parc. č. 30/7 – záhrady o výmere 466 m² v k. ú. Hájske. 

(2) Zámer a podmienky OVS sú zverejnené na:
• inetrnetovej stránke www.hajske.sk
• úradnej tabuli obce Hájske
• v regionálnaj tlači

      (3) Osobitné obchodné podmienky k OVS č. 002/2013 tvoria 
prílohu k zámeru na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj majetku obce Hájske. 
           Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného 
nahliadnutia na OcÚ v Hájskom.
       (4) Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienky OVS 
je do 26.07.2013 do 15.00 hod. na adrese vyhlasovateľa.

 V Hájskom, dňa 17.06.2013                          Jozef Matušica
  starosta obce

Spoločenská kronika
(1.4. 2013 - 30.6. 2013)

Narodení:
Romualdo Rafael č.d. 30
David Popelka č.d. 350
Miriam Popelková č.d. 408
Marianna Horňáková č.d. 164
Santiago Sztojka č.d. 422

Uzavreli manželstvo:
- Jaroslav Hambálek (Hájske) a Bc. 

Eva Koščová (Sereď)
- Ing. Tomáš Straňák (Šaľa-Veča) a 

Ing. Monika Trubačová (Hájske)
- Ing. Roman Tóth (Šaľa-Veča) a Ing. 

Martina Búranová (Hájske)
- Bc. Andrea Trubačová (Hájske) a 

Vincent Biely (Rajecká Lesná)

Opustili nás:
Vincent Búran 79 rokov
Roman Šutek 37 rokov

Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske

 Zákon č. 122 z 30. apríla 2013 o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Tento zákon upravuje a)
ochranu práv fyz ických osôb pred 
neoprávneným zasahovaním do ich 
súkromného života pri spracúvaní ich 
osobných údajov, b) práva, povinnosti a 
zodpovednosť pri spracúvaní osobných 
údajov fyzických osôb, c) postavenie, 
pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky.
 Na koho sa zákon vzťahuje?  Zákon sa 
vzťahuje na každého, kto spracúva osobné 
údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania 
alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie. 
Ďalej sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, 
ktorí nemajú sídlo,  organizačnú zložku, 
prvádzkáreň alebo trvalý pobyt na území.
 Čo sa rozumie pod pojmom osobný údaj? 
Sú to údaje týkajúce sa určenej alebo 
určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou 
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo 
alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 
použiteľného identifikátora alebo na základe 
jednej či viacerých charakteristík alebo 

znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, 
psychickú,  mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu (napr.: meno, 
priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, 
národnosť, a iné).
 Infozákon prešiel od roku 2001 dlhú cestu 
postupných novelizácií. Sprístupňovanie 
informácií je o princípe, ale aj o financiách, 
ktoré s tým úzko súvisia. Čím viac informácií 
je verejne prístupných, tým menej práce 
môže byť s takýmito žiadosťami. Preto je 
omnoho komfortnejšie dávať čím viac 
informácií na web, podľa ktorých dokáže 
žiadateľ pracovať s informáciami tak, ako 
uzná za vhodné. 
 Čo nie je tajné,  je verejné. Vrátane 
verejných zdrojov. Vždy však treba začať od 
seba.            L.P.

Infozákon
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