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Smernica č.1/2019 
o podávaní, preverovaní a evidovaní  

oznámení o protispoločenskej činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Túto smernicu vydáva starostka obce, ako štatutárny zástupca zamestnávateľa Obec Sulín v 
zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
V Sulíne, dňa 30.09.2019 
  
  
        ............................................ 
                    Anna Hiľáková 
          starostka obce 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Smernica upravuje postup pri podávaní oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti, preverovaní a evidovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti 
o totožnosti oznamovateľa, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho 
oznámenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení. 

2. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a štatutára zamestnávateľa. 

3. Obec plní úlohy zamestnávateľa určené v §10 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. a úlohy 
prostredníctvom zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii, príspevkovej 
organizácii alebo obchodnej spoločnosti v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Článok 2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu 

príslušnému na prijatie oznámenia, za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak 
je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, 
k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa 
alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom 
oznamovateľa. 

2. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela 
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo 
v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. 

3. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo 
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej 
páchateľa. 

4. Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 
263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 
326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b 
Trestného zákona,   

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,  

c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, 
alebo 

d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 
30 000 Eur. 

 

5. Zodpovednou osobou je v zmysle § 10 ods. 1 zákona osoba určená zamestnávateľom, 
ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 
Z.z.. V obci je zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce. 
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6. Dotknutá osoba je osoba v oznámení konkrétne označená ako zamestnanec alebo štatutárny 
zástupca zamestnávateľa, proti ktorému oznámenie smeruje. 

7. Konaním v dobrej viere je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú 
jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané 
skutočnosti sú pravdivé, v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, 
dovtedy, kým sa nepreukáže opak. 

8. Pracovnoprávny úkon je právny úkon zamestnávateľa alebo vydanie rozhodnutia 
zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu. 

9. Úrad je Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý je nezávislým 
orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

 
Článok 3 

Spôsob podávania oznámení 
 

1. Oznámenie je možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou formou. 
 

2. Písomné oznámenie možno podať v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – 
oznámenie o protispoločenskej činnosti“ do rúk zodpovednej osoby, poštou alebo do 
podateľne zamestnávateľa, ktorý je povinný doručený podnet bezodkladne odovzdať 
zodpovednej osobe. 

 

3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom 
zodpovednej osoby, ktorá vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje: 

 
a) meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa, 
b) predmet oznámenia – opis protispoločenskej činnosti, 
c) meno a priezvisko zodpovednej osoby, 
d) dátum a miesto spísania  záznamu, 
e) podpis oznamovateľa a podpis zodpovednej osoby. 

 

4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu: 
hlavnykontrolor@hlavnykontrolor.eu , ktorý je dostupný nepretržite. 

 

5. Oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktoré prijala iná ako zodpovedná osoba, je táto 
osoba povinná bez zbytočného odkladu postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.  

6. Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti nesmie byť dôvodom na vyvodenie takých 
dôsledkov, ktoré by spôsobili oznamovateľovi akúkoľvek ujmu. 

Článok 4 
Preverovanie oznámenia a oprávnenia zodpovednej osoby 

1. Na preverovanie oznámenia je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa, ktorá koná 
nezávisle, nestranne a objektívne v záujme zistenia skutočného stavu veci. 

2. V prípade, ak zodpovedná osoba nemôže z objektívnych dôvodov vybaviť oznámenie 
o protispoločenskej činnosti v zákonom stanovenej lehote, štatutárny orgán zamestnávateľa 
bez zbytočného odkladu ustanoví náhradnú zodpovednú osobu. 
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3. Z preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti je vylúčená zodpovedná osoba 
v prípadoch: 

- pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe, 

- pokiaľ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno 
mať pochybnosť o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na jej pomer 
k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa 
oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.       

4. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti 
najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 
kalendárnych dní, jej predĺženie je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu 
a s odôvodnením oznámiť oznamovateľovi, pokiaľ nie je podnet anonymný. 

5. Pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti sa vychádza z jeho obsahu, bez 
ohľadu na jeho označenie oznamovateľom. 

6. V prípade potreby doplnenia oznámenia, zodpovedná osoba bezodkladne vyzve 
oznamovateľa na jeho doplnenie, súčasne určí primeranú lehotu na doplnenie tak, aby 
oznámenie bolo možné vybaviť v stanovených lehotách. Uvedenú skutočnosť zodpovedná 
osoba vyznačí v evidencii oznámení pri výsledku preverenia oznámenia. 

7. Ak z obsahu oznámenia o protispoločenskej činnosti vyplýva, že oznámením je iba časť 
oznámenia, zodpovedná osoba preverí túto časť oznámenia a o výsledku spíše záznam. 
Zvyšné časti oznámenia, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy postúpi na 
vybavenie vecne príslušnému zamestnancovi alebo orgánu a o tejto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu informuje toho, kto podanie urobil. 

8. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie o protispoločenskej činnosti, ale na 
vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán verejnej moci, zodpovedná osoba podanie bez 
zbytočného odkladu vráti oznamovateľovi. 

9. Pokiaľ oznámenie o protispoločenskej činnosti smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi 
alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu 
oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán zamestnávateľa s obsahom 
oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, dokumentáciu alebo 
iné informácie potrebné na preverenie veci.  

10. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, 
zamestnávateľa a dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán zamestnávateľa na 
poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti a určiť 
primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti. 

11. Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť 
o totožnosti oznamovateľa. 

12. Ak sa preverovaním oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu činu, ktorý napĺňa znaky 
skutkovej podstaty trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť 
orgánom činným v trestnom konaní. 

13. Preverením oznámenia o protispoločenskej činnosti sa považuje aj postúpenie veci na 
vybavenie iným orgánom verejnej moci podľa Trestného poriadku alebo osobitných 
predpisov. 
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Článok 5 
Evidovanie oznámení o protispoločenskej činnosti 

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (podľa prílohy týchto zásad), v ktorej 
zaznamenáva nasledujúce údaje: 
a) dátum doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti, 
b) meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa oznámenia; v prípade anonymného 

oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie, 
c) predmet oznámenia, 
d) výsledok preverenia oznámenia, 
e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 

2. Každé novoprijaté oznámenie o protispoločenskej činnosti je zodpovedná osoba povinná 
bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva 
z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. 

Článok 6 
Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje 
uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa oznámenia.  

2. Zamestnávateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s  Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov  a so zákonom č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok 7 
Výsledok preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti 

1. O výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti spíše zodpovedná osoba 
písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa 
vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností 
a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku 
protiprávnosti.  

2. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti 
zodpovedná osoba umožní podávateľovi oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. 
Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, 
zodpovedná osoba je povinná sa s týmito skutočnosťami a námietkami vysporiadať 
v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti 
a námietky opodstatnené.  

3. Výsledok preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti vo forme písomného záznamu 
je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi oznámenia najneskôr do 10 dní od jeho 
preverenia. 

4. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného 
poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia 
v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku 
s ním oboznámi aj oznamovateľa. 
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Článok 8 
Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti 

1. Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je 
trestným činom podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa 
podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba 
povinná oznamovateľa informovať. 

2. Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 
ods. 1, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu podľa § 7 a túto 
skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Doručením 
oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným 
oznamovateľom. 

3. Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je 
správnym deliktom podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa 
podáva správnemu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo 
ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba povinná oznamovateľa informovať. 

4. Ak príslušný orgán, ktorý je príslušní na konanie o správnom delikte, poskytne 
oznamovateľovi ochranu, oznámi túto skutočnosť oznamovateľovi, zamestnávateľovi 
a úradu. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva 
chráneným oznamovateľom. 

5. Zamestnávateľ môže urobiť pracovnoprávny úkon voči chránenému oznamovateľovi, na 
ktorý nedal oznamovateľ súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti. Súhlas sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva 
nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho 
vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom zamestnávateľa. 
 

2. Všetci zamestnanci obce a organizácií, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec sú 
povinní sa oboznámiť s touto smernicou a zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti. 
 

3. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019 .  
 
4. Dňom účinnosti tejto smernice sa rušia doteraz prijaté smernice o oznamovaní 

protispoločenskej činnosti. 
 
V Sulíne, dňa 30.09.2019 
  
  
           ............................................ 
                     Anna Hiľáková 
           starostka obce 
 
 
 

 


