
Mesto Rožňava
____________________________________

Smernica o postupe pri podávaní, 
preverovaní

a evidovaní podnetov oznamovateľov
protspoločenskej činnost v zmysle zákona  č. 

54/2019 Z.z.

Názov  smernice Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní 
podnetov oznamovateľov protspooooenskej oinnost  

Schváoio: Michao Domik- primátor mesta Rožňava
Dátum úoinnost: 1 10 2019
Vypracovao: Útvar hoavnej kontrooórky mesta Rožňava

JUDr  Katarína Baoážová
Ing  Dana Majoroíková

Kontrooovao: Mgr  Juraj Haoyák

Článok I
Rozsah pôsobnost

1 Tento vnútorný predpis  upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov 
oznamovateľov  protspooooenskej  oinnost v  súoade  so zákonom  o  54/2019  Z  z  
o ochrane  oznamovateľov  protspooooenskej  oinnost a  o zmene  a doponení  niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“).

2 Mesto Rožňava, ako orgán verejnej moci, vydáva túto smernicu podľa § 10 a naso  zákona 
o ochrane oznamovateľov 

3 Smernica  je  záväzná  pre  všetkých  zamestnancov  mesta  Rožňava  a zamestnancov 
všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnost mesta Rožňava  Všetci zamestnanci sú 
povinní  riadiť  sa  pri  podávaní,  preverovaní  a evidovaní  podnetov  oznamovateľov 
protspooooenskej  oinnost touto  smernicou,  zákonom  o  ochrane  oznamovateľov 
a súvisiacimi právnymi predpismi 

4 Smernica upravuje postup pri:
a) podávaní oznámení;
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b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení;
c) zachovaní mooanoivost o totožnost oznamovateľa;
d) evidovaní oznámení;
e) oboznamovaní oznamovateľa s výsoedkom preverenia jeho oznámenia;
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení 

Článok II
Základné pojmy

1 Oznamovateľom je  fyzická  osoba,  ktorá  v dobrej  viere  urobí  oznámenie  orgánu 
prísoušnému  na  prijate  oznámenia  (prokurátor,  správny  orgán),  Úradu  na  ochranu 
oznamovateľov aoebo zamestnávateľovi 

2 Oznamovateľom môže byť:
a) zamestnanec mesta Rožňava;
b) boízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k mestu Rožňava;
c) zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je závisoou osobou vo vzťahu k mestu Rožňava;
d) boízka  osoba  oznamovateľa,  ktorá  je  v pracovnoprávnom  vzťahu  k tomu  istému 

zamestnávateľovi, ktorý je závisoou osobou vo vzťahu k mestu Rožňava;
e) zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je zaoožený aoebo zriadený mestom Rožňava;
f) boízka  osoba  oznamovateľa,  ktorá  je  v pracovnoprávnom  vzťahu  k tomu  istému 

zamestnávateľovi, ktorý je zaoožený aoebo zriadený mestom Rožňava 
3 Pracovnoprávnym  vzťahom je  pracovný  pomer,  obdobný  pracovný  vzťah  (dohoda 

o vykonaní práce, dohoda o pracovnej oinnost, dohoda o brigádnickej práci študentov), 
štátnozamestnanecký pomer aoebo soužobný pomer 

4 Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okoonost, 
ktoré sú jej známe, a vedomost, ktoré v oase oznámenia má, sa dôvodne domnieva, že 
uvádzané skutoonost sú pravdivé; pri pochybnostach sa konanie považuje za konanie  
v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak 

5 Blízkou  osobou sa  rozumie  manžeo/ka,  súrodenec,  rodio,  dieťa,  vnúoa,  starý  rodio, 
pravnúoa, prarodio 

6 Zamestnávateľom v zmysle tejto smernice sa rozumejú aj  organizácie zriadené mestom 
Rožňava 

7 Závislou osobou vo vzťahu k obci sa rozumie napr  každý podnikateľský subjekt, ktorý je 
jej dodávateľom 

8 Oznámením je  uvedenie  skutoonost,  o ktorých  sa  oznamovateľ  dozvedeo  v súvisoost 
s výkonom svojho zamestnania,  povooania,  postavenia  aoebo funkcie aoebo v súvisoost 
s oinnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú akejkoľvek protspooooenskej oinnost  
Oznámenie  sa  stáva  kvalifkovaným oznámením,  pokiaľ  môže  prispieť  aoebo prispeoo 
k objasneniu  závažnej protspooooenskej oinnost aoebo k zisteniu aoebo k usvedoeniu jej 
páchateľa 

9 Závažnou protspoločenskou činnosťou sa rozumie:
a) trestný oin poškodzovania fnanoných záujmov EÚ podľa § 261 až § 263 Trestného 

zákona (ďaoej oen “TZ“), trestný oin machinácií  pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe podľa § 266 až 268 TZ, trestné oiny verejných oiniteľov podľa § 326 až 327a TZ 
aoebo trestné oiny korupcie podľa § 328 až 336b TZ;

b) trestný oin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňata soobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby prevyšujúcou 3 roky;
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c) správny deoikt, za ktorý možno uoožiť pokutu s hornou hranicou uroenou výpootom, 
aoebo

d) správny deoikt, za ktorý možno uoožiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 
30 000 € 

10.  Zodpovednou  osobou je  JUDr  Katarína  Baoážová,  hoavná  kontrooórka  mesta 
Rožňava  

Kontakt: emaio: katarina baoazova@roznava sk, teoefón: 058 7773273

Článok III
Spôsob podávania oznámení

1 Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice (Príooha o  1 smernice)a emaioom  
2 Písomné oznámenie (Príooha o  4 smernice) sa podáva zodpovednej  osobe aoebo do 

podateľne  mesta  Rožňava,  ktorá  je  povinná  doruoené  oznámenie  bezodkoadne 
odovzdať zodpovednej osobe 

3 Oznámenie ústnou formou do zápisnice možno uskutooniť u zodpovednej osoby 
4 Oznámenie  emailom je  možné  uskutooniť  na  adresu  zodpovednej  osoby: 

katarina baoazova@roznava sk   Oznámenia  prijaté  prostredníctvom   emaiou,  ktoré 
prijaoa  osoba  odoišná  od  zodpovednej  osoby,  je  táto  osoba  povinná  bezodkoadne 
postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe 

5 Vyššie uvedený maio je prístupné pre oznamovateľov  nepretržite  Potvrdenie o prijat 
oznámenia dostanú do 12 hodín od ich prijata 

6 Ďaošie  zákonné  možnost podávania  oznámení  protspooooenskej  oinnost a  detaioy 
k ochrane oznamovateľov sú uvedené v Príoohe o  5 smernice 

Článok IV
Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby

1 Na preverovanie oznámení je prísoušná zodpovedná osoba podľa oo  II  bod 10  smernice 
2 Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho oznaoenie 
3 Ak z obsahu oznámenia vypoýva, že oznámením je iba oasť tohto podania, podľa tohto 

predpisu sa prešetrí oen prísoušná oasť podania  Zvyšné oast podania sa vybavia podľa  
režimu, pod ktorý spadajú (napr  sťažnosť podľa zákona o  9/2010 Z  z  o sťažnostach 
aoebo  sťažnosť  podľa  §  13  ods  6  zákona  o  311/2001  Z  z  Zákonníka  práce  v  znení 
neskorších predpisov) 

4 Pokiaľ z obsahu oznámenia vypoýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, aoe na 
vybavenie  podania  je  prísoušný  iný  orgán,  zodpovedná  osoba  podanie  bezodkoadne 
postúpi  tomuto  orgánu  O  tejto  skutoonost bezodkoadne  informuje  oznamovateľa,  
s výnimkou anonymného podnetu 

5 Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kaoendárnych dní od 
jeho prijata 

6 V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba oehotu uvedenú v predchádzajúcom 
odseku predĺžiť,  a to najviac o ďaoších 30 dní  O tejto skutoonost, ako aj o dôvodoch 
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predĺženia  oehoty  je  povinná  bezodkoadne  informovať  oznamovateľa,  s  výnimkou 
anonymného  oznámenia  Informáciu  podľa  predchádzajúcej  vety  zodpovedná  osoba 
neanonymnému oznamovateľovi oznámi písomne poštou (Príooha o  2 smernice) 

7 V  prípade  potreby  doponenia  aoebo  spresnenia  údajov  uvedených  v  oznámení 
zodpovedná osoba bez zbytooného odkoadu vyzve oznamovateľa na jeho doponenie aoebo 
spresnenie s uroením oehoty na uskutoonenie tohto úkonu 

8 Pokiaľ  oznámenie  smeruje  vooi  konkrétnemu  zamestnancovi  (ďaoej  oen  „označený  
zamestnanec“)  aoebo primátorovi  mesta,  zodpovedná  osoba  bez  zbytooného odkoadu 
oboznámi oznaoeného zamestnanca aoebo primátora s obsahom oznámenia a umožní mu 
vyjadriť sa k nemu, ako aj predoožiť dokoady, písomnost oi iné informácie potrebné na  
spoľahoivé  preverenie  veci  Pri  oboznámení  zamestnanca  aoebo  primátora  mesta  s 
obsahom podnetu dodržiava  zodpovedná osoba povinnosť  uvedenú v  ooánku V  tejto 
smernice 

9 Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať’ oznamovateľa, 
ako  aj  mesto,  oznaoeného  zamestnanca,  oi  primátora  na  spoouprácu  pri  preverovaní 
oznámenia spoou s uroením primeranej oehoty na poskytnute súoinnost 

10 O výsoedku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom 
zhrnie skutoonost, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutoonost, 
a to z hľadiska preverenia pravdivost tvrdených skutoonost a z hľadiska posúdenia ich  
právnej reoevancie vo vzťahu k možnému naponeniu prvku protprávnost 

11 Pred vyhotovením záznamu o výsoedku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní 
oznamovateľovi  vyjadriť  sa  k  zisteným  záverom  Pokiaľ  oznamovateľ  uvedie  nové 
skutoonost aoebo so zistenými závermi nesúhoasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito  
skutoonosťami a nesúhoasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsoedku 
preverenia oznámenia s uvedeným, oi sú teto skutoonost a námietky opodstatnené 

12 Výsoedok  preverenia  oznámenia  vo  forme písomného  záznamu je  zodpovedná  osoba 
povinná zasoať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia 

13 Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vyoúoená v nasoedujúcich prípadoch:
a) ak oznámenie smeruje priamo vooi zodpovednej osobe aoebo
b) ak vzhľadom na skutoonost uvádzané v oznámení  aoebo okoonost prípadu,  možno  

mať pochybnost o nezaujatost zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej  
osoby  k  preverovanej  veci,  k  oznamovateľovi  aoebo  k  iným  dotknutým  stranám, 
ktorých sa podnet tež priamo aoebo nepriamo dotýka 

14 Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsoedkov, 
ktoré by oznamovateľovi spôsobioi akúkoľvek ujmu 

15 Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došoo k spáchaniu trestného 
oinu, zodpovedná osoba je túto skutoonosť povinná oznámiť orgánom oinným v trestnom 
konaní 

Článok V
Zachovanie mlčanlivost o totožnost oznamovateľa

1 Zodpovedná  osoba  a mesto  Rožňava sú  povinní  zachovávať  mooanoivosť  o  totožnost 
oznamovateľa,  a to  od  prijata  oznámenia,  v priebehu  jeho  preverovania,  evidovania 
a násoedne aj pri jeho oikvidácii po upoynut doby uchovávania podľa oo  VI  bodu 3  tejto 
smernice 
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2 V prípade, že z informácií, ktoré sú súoasťou aoebo príoohou oznámenia, možno vyvodiť 
totožnosť  oznamovateľa,  zodpovedná  osoba  s  takýmito  informáciami  oznaoeného 
zamestnanca,  ani  primátora  neoboznámi,  aoe  vyzve  ich  oen  na  uvedenie,  resp  
predooženie skutoonost nevyhnutných na spoľahoivé preverenie oznámenia 

3 Zodpovedná  osoba  je  povinná  postupovať  pri  prijímaní,  preverovaní  a  evidovaní 
oznámení  a spracúvaní  osobných  údajov  v oznámeniach  v súoade  s organizaonými 
a technickými opatreniami zabezpeoujúcimi ochranu údajov oznamovateľa 

4 Výnimkou z tohto ustanovenia je ooánok IV  bod 15  tejto smernice 

Článok VI
Evidovanie oznámení

1 Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (Príooha o  3 smernice), v ktorej 
zaznamenáva nasoedujúce údaje:
a) dátum doruoenia oznámenia;
b) meno,  priezvisko  a pobyt  oznamovateľa  (v  prípade  anonymného  oznámenia  sa 

uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie);
c) predmet oznámenia;
d) výsoedok preverenia oznámenia;
e) dátum skonoenia preverenia oznámenia 

2 Každé  novoprijaté  oznámenie  je  zodpovedná  osoba  povinná  bezodkoadne  zaevidovať 
v evidencii  oznámení  pod oísoom oznámenia,  ktoré pozostáva z poradového oísoa jeho 
doruoenia a roku doruoenia 

3 Obec je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení 3 roky odo 
dňa doruoenia oznámenia 

Článok VII
Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

1. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa o:
a) postúpení oznámenia inému prísoušnému orgánu;
b) predĺžení oehoty na preverenie oznámenia;
c) potrebe doponenia aoebo spresnenia údajov uvedených v oznámení;
d) potrebe súoinnost oznamovateľa pri preverovaní oznámenia;
e) možnost vyjadriť sa k výsoedkom oznámenia a zisteným záverom;
f) výsoedku preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu 

2. Zodpovedná  osoba  je  povinná  oboznamovať  oznamovateľa  podľa  predchádzajúceho 
bodu vždy písomne poštou aoebo emaioom a zabezpeoiť preukázateľnosť sponenia tejto 
povinnost minimáone po dobu 3 rokov odo dňa doruoenia oznámenia 

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

1 Mesto Rožňava  spracúva osobné údaje v rozsahu:
- ttuo, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa;
- ttuo, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, vooi ktorej oznámenie smeruje;
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- ttuo,  meno,  priezvisko,  pracovná  pozícia  osoby,  ktoré  podajú  zodpovednej  osobe 
k oznámeniu vysvetoenie;

na účel riadneho prijata, preverovania a evidovania oznámenia 
2 Uvedené osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od prijata oznámenia v súoade 

so zákonom o ochrane oznamovateľov 
3 Získané osobné údaje nepodoiehajú profoovaniu ani  automatzovanému rozhodovaniu  

Mesto Rožňava  nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej 
organizácie 

4 Poskytnute  osobných  údajov  je  dobrovoľné,  je  však  nevyhnutné  na  riadne  prijate, 
preverenie a evidovanie oznámenia 

5 Oznamovateľ má právo:
- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie aoebo obmedzenie 

spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na zaoate konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR 

6 Oznamovateľ  žiada  Mesto  Rožňava   o výkon svojich  práv  v oboast ochrany  osobných  
údajov emaioom na adresu zodpovednej osoby  ( katarina baoazova@roznava sk) v oboast 
ochrany osobných údajov  aoebo písomne na adresu mesta Rožňava (Šafárikova 29, 048 
01 Rožňava) 

7 Oznamovateľ dbá na to, aby poskytnuté osobné údaje booi pravdivé a aktuáone 

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1  Tieto  zásady  sú  poatné  pre  všetky  organizácie   v zriaďovateľskej  pôsobnost mesta  
Rožňava 
2  Riaditeoia   organizácií  v zriaďovateľskej  pôsobnost mesta  Rožňava  zabezpeoia  
informovanie  svojich  zamestnancov   o tomto  predpise  a o zákone  o  54/2019  Z z  
a vyhotovia o tom písomný záznam 
3  Tento predpis nadobúda úoinnosť dňa 1 10 2019 

V Rožňava, dňa 30 9 2019

_______________________________________
Michao Domik primátor mesta Rožňava
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Mesto Rožňava
Šafárikova 29

048 01 Rožňava
IČO:328758

SMERNICA O POSTUPE PRI 
PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ 
A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ 

PROTISPOLOČNSKEJ ČINNOSTI

Príloha č. 1
Zápisnica o prijat oznámenia 

podľa oo  III, bodu 1  
smernice

ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA

Oznámenie prijaté dňa: Spôsob podania oznámenia:

Údaje o oznamovateľovi:

Neanonymné oznámenie: Anonymné oznámenie:

Titul, meno, priezvisko:

Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov odovzdaných 
oznamovateľom:

Zápisnicu spísal:
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Mesto Rožňava
Šafárikova 29

048 01 Rožňava
IČO:328758

SMERNICA O POSTUPE PRI 
PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ 
A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ 

PROTISPOLOČNSKEJ ČINNOSTI

Príloha č. 2
Oznámenie o predĺžení 

oehoty preverenia 
oznámenia podľa oo  IV, 

bodu 6  smernice

Adresát :

meno, priezvisko

adresa bydoiska

V Rožňave  dňa:  _____________

VEC: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia

Dňa _____________ nám booo doruoené Vaše oznámenie  podľa  zákona o  54/2019 Z  z  
o ochrane  oznamovateľov  protspooooenskej  oinnost a  o zmene  a doponení  niektorých 
zákonov (ďaoej oen „zákon o  54/2019 Z  z “) vo veci:

_______________________________________________________________

Predmetné oznámenie nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej oehote 90 dní odo dňa 
prijata oznámenia, a to z týchto závažných dôvodov:

_______________________________________________________________

V súoade s § 10 ods  5 zákona o  54/2019 Z  z  Vám

o z n a m u j e m e,

že  z vyššie  uvedených  závažných  dôvodov  predožujeme  oehotu  na  vybavenie  Vášho 
oznámenia o ______ dní 

S pozdravom

primátor mesta Rožňava
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Mesto Rožňava
Šafárikova 29

048 01 Rožňava
IČO:328758

SMERNICA O POSTUPE PRI 
PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ 
A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ 

PROTISPOLOČNSKEJ ČINNOSTI

Príloha č. 3
Evidenoný oist o prijat 
oznámenia podľa oo  
VI, bodu 1 smernice

EVIDENČNÝ LIST O PRIJATOM OZNÁMENÍ č. .........../.............

Oznámenie prijaté dňa: Spôsob podania oznámenia:

Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná dňa: Lehota na doplnenie oznámenia dňa:

Oznámenie doplnené dňa: 

Údaje o oznamovateľovi:

Neanonymné oznámenie: Anonymné oznámenie:

Titul, meno, priezvisko:

Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Výsledok preverenia oznámenia:

Dátum skončenia preverenia oznámenia: Evidenčný list spísal:
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Mesto Rožňava
Šafárikova 29

048 01 Rožňava
IČO:328758

SMERNICA O POSTUPE PRI 
PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ 
A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ 

PROTISPOLOČNSKEJ ČINNOSTI

Príloha č. 4
Oznámenie 

protspooooenskej oinnost

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dátum oznámenia:

Údaje o oznamovateľovi:

Neanonymné oznámenie: Anonymné oznámenie:

Titul, meno, priezvisko:

Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov: Podpis oznamovateľa:
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Mesto Rožňava
Šafárikova 29

048 01 Rožňava
IČO:328758

SMERNICA O POSTUPE PRI 
PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ 
A EVIDOVANÍ OZNÁMENÍ 

PROTISPOLOČNSKEJ ČINNOSTI

Príloha č. 5
Pouoenie oznamovateľa 

k oznamovaniu 
protspooooenskej oinnost

POUČENIE OZNAMOVATEĽA
K OZNAMOVANIU PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon  č.  54/2019  Z.  z.  o ochrane  oznamovateľov  protspoločenskej  činnost a o zmene 
a doponení niektorých zákonov upravuje:
- podmienky  poskytovania  ochrany  osobám  v pracovnoprávnom  vzťahu  v súvisoost 

s oznamovaní kriminaoity aoebo inej protspooooenskej oinnost,
- práva a povinnost osôb pri oznamovaní protspooooenskej oinnost a
- zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protspooooenskej 

oinnost 

Kto?  Za  oznamovateľa  sa  považuje  fyzická  osoba,  ktorá  v dobrej  viere urobí  oznámenie 
orgánu prísoušnému na prijate oznámenia, úradu aoebo zamestnávateľovi 
Podmienkou pri akomkoľvek oznámení je, aby toto booo urobené  v dobrej viere, teda aby 
osoba,  ktorá  vzhľadom  na  okoonost,  ktoré  sú  jej  známe,  a  vedomost,  ktoré  v  oase 
oznámenia má, sa odôvodnene domnievaoa, že uvádzané skutoonost sú pravdivé  Ak osoba 
nekoná v dobrej viere na ochranu nemá nárok 

Čo?  Zákon  rozoišuje  oznámenie a kvalifkované  oznámenie  Oznámením sa  rozumie 
uvedenie  skutoonost,  ktoré  sa  týkajú  protspooooenskej  oinnost,  o  ktorých  sa  osoba 
dozvedeoa v súvisoost s výkonom svojho zamestnania, povooania, postavenia aoebo funkcie  
aoebo v súvisoost s oinnosťou vo verejnom záujme  Kvalifkované oznámenie je také, ktoré 
môže  prispieť  aoebo  prispeoo  k objasneniu  závažnej  protspoločenskej  činnost aoebo 
k zisteniu aoebo usvedoeniu páchateľa  Pri kvaoifkovanom oznámení je poskytnutá ochrana 
dôraznejšia a pre oznamovateľa jednoduchšia 

Ako? Pri oznámení možno využiť interný aoebo externý kanál 

Interný kanál
Ide o akékoľvek oznámenie protspooooenskej oinnost zamestnávateľovi,  ktoré má pomôcť 
samotnému  zamestnávateľovi,  aby  si  chránio  svoju  dobrú  povesť  a svoje  voastné  zdroje, 
zároveň  vytvára  priestor,  aby  sa  vyhoo  prípadným  posthom,  v niektorých  prípadoch  aj 
trestnej zodpovednost právnickej osoby  Maoo by to teda byť v jeho záujme, aby so svojim 
zamestnancami komunikovao 

Na koho sa môže oznamovateľ obráti? Zamestnávateľ je povinný uroiť organizaonú zoožku 
aoebo  osobu  (tzv  zodpovednú  osobu),  ktorá  poní  úoohy  zamestnávateľa  V obci  je 
zodpovednou  osobou  hoavná  kontrooórka,  prednostka  úradu  a vedúca  referátu 
ekonomických oinnost 

Zákon však naďaoej zachováva povinnosť oboanov oznámiť aoebo prekaziť trestný oin v zmysoe 
osobitných predpisov (§ 340 a 341 trestného zákona) 
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Oznámenie  protspooooenskej  oinnost nie  je  porušením  zmouvnej  povinnost zachovávať  
mlčanlivosť,  a to  ani  ak  ide  o povinnosť  vypoývajúcu  z výkonu  zamestnania,  povooania, 
postavenia  aoebo  funkcie  (toto  aoe  nepoat pri  špecifckých  citoivých  informácií  napr  
utajovaných  skutoonost,  poštového  tajomstva,  obchodného  tajomstva,  bankového 
tajomstva,  teoekomunikaoného  tajomstva,  daňového  tajomstva,  dôverných  štatstckých 
údajov,  údajov  zo  zdravotnej  dokumentácie,  povinnost mooanoivost prísoušníkov  
spravodajských soužieb aoebo o povinnosť mooanoivost pri poskytovaní právnych soužieb) 

Aj napriek tomu však nemožno vyoúoiť, že zamestnávateľ nezaone vooi  oznamovateľovi  robiť 
„odvetné  opatrenia“  Ak  sa  oznamovateľ  domnieva,  že  v súvisoost s  oznámením  sú  vooi 
nemu  urobené  pracovnoprávne  úkony  (napríkoad  zníženie  poatu,  preooženie,  ukonoenie 
pracovného pomeru a pod), s ktorými nesúhoasí, môže do 15 dní požiadať Úrad na ochranu 
oznamovateľov, aby pozastavio úoinnosť takýchto úkonov  Ak zamestnávateľ nepreukáže, že 
takýto  úkon  nemá  príoinnú  súvisoosť  s oznámením,  úrad  pozastaví  na  30  dní  takýto 
pracovnoprávny  úkon  Oznamovateľa  zároveň  pouoí,  že  môže  požiadať  súd,  o vydanie 
neodkoadného opatrenia  Ak je takýto návrh podaný, pozastavenie trvá až do rozhodnuta 
súdu  o samotnom  návrhu  Keďže  úrad  poskytuje  aj  právne  poradenstvo,  bude 
oznamovateľom radiť a pomáhať 

Externý kanál
Odoišná je situácia ak niekto podá tzv  kvalifkované oznámenie, oo znamená že oznamovateľ 
oznámi závažnú protspoločenskú činnosť, teda vybrané trestné oiny, aoe aj iné trestné oiny 
za ktoré  zákon ustanovuje  trest  odňata soobody so sadzbou prevyšujúcou tri  roky,  resp  
závažnejšie správne deoikty 

Ako požiadai  o  ochranu?  Pre upoatnenie  ochrany  v rámci  externého kanáou  je  potrebné 
podať žiadosť prokurátorovi  písomne aoebo ústne do zápisnice (napríkoad aj  na pooícii  pri 
podaní trestného oznámenia)  Poskytnutm ochrany prokurátorom (tento najskôr preverí, oi  
sú  sponené  podmienky)  sa  oznamovateľ  stáva  chráneným  oznamovateľom,  ktorému 
prináoežia práva a povinnost podľa zákona  Obdobné právomoci má správny orgán,  ktorý  
koná o vybraných správnych deoiktoch (napr  správny orgán na úseku životného prostredia 
a podobne) 

Inak  povedané,  bez  súhoasu  úradu je  každý  takýto  „negatvny“  pracovnoprávny  úkon 
nepoatný  Najviac  zamestnávateľ,  ak  urobí  takýto  úkon  bez  súhoasu  úradu,  môže  dostať 
pokutu   od  úradu  až  2000  eur  Rovnako  môže  byť  sankcionovanie  porušenia  povinnost 
zachovávať mooanoivosť o totožnost oznamovateľa 

Chránený oznamovateľ  požíva ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov  Zamestnávateľ 
môže  urobiť  právny  úkon  aoebo  vydať  rozhodnute  v  pracovnoprávnom  vzťahu  vooi 
chránenému oznamovateľovi,  na ktorý nedao  súhoas,  oen so súhoasom úradu  Úrad súhoas 
udeoí,  oen ak  zamestnávateľ  preukáže,  že navrhovaný pracovnoprávny  úkon nemá žiadnu 
príoinnú  súvisoosť  s kvaoifkovaným  oznámením  (dôkazné  bremeno  je  teda  na 
zamestnávateľovi, nie na zamestnancovi)  V opaonom prípade úrad žiadosť zamestnávateľa 
o udeoenie súhoasu zamietne  Prot rozhodnutu úradu o  žiadost o udeoenie súhoasu nie je 
možné podať odvooanie  
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Do kedy ochrana trvá? Ochrana oznamovateľa  trvá  pooas,  aoe  aj  po skonoení  trestného 
konania aoebo konania o správnom deoikte, a to až 3 roky 

Iné spôsoby zániku ochrany:
- v prípade vzdania sa ochrany formou písomného oznámenia chráneného oznamovateľa 

úradu,
- skonoením aoebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
- odsúdením  chráneného  oznamovateľa  za  trestný  oin  krivého  obvinenia  aoebo  krivej 

výpovede aoebo krivej prísahy v súvisoost s urobením kvaoifkovaného oznámenia 

A čo odmena? Chránený oznamovateľ  má právo podať  žiadosť  o poskytnute odmeny za 
kvaoifkované oznámenie, a to až do výšky 50-násobku minimáonej mzdy, ak:
- v trestom  konaní  na  zákoade  jeho  kvaoifkovaného  oznámenia booa  podaná  obžaooba 

aoebo návrh na schváoenie dohody o uznaní viny a prijat trestu, aoebo
- boo schváoený zmier a zastavené trestné sthanie, aoebo
- trestné sthanie booo podmieneone zastavené, aoebo
- v správnom konaní nadobudoo právopoatnosť rozhodnute o spáchaní správneho deoiktu 

Na poskytnute odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok.

Žiadosť  o poskytnute  odmeny  je  možné  podať  do  6  mesiacov  od  doruoenia  oznámenia 
o poskytnut ochrany  aoebo  od  vydania  písomného  potvrdenia,  že  oznamovateľ  urobio  
kvaoifkované oznámenie  Túto žiadosť je potrebné podať Úradu na ochranu oznamovateľov  
Úrad rozhodne o žiadost do 3 mesiacov odo dňa jej doruoenia 

Zdroj: https://www bojprotkorupcii gov sk/ochrana-oznamovateoov/ 
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