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1. Úvodné ustanovenia 

Spojená škola internátna (ďalej len „SŠI“) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon“) v súlade s § 10 a § 11 zákona upravuje touto smernicou postup pri podávaní, 

prijímaní, evidovaní, vybavovaní a archivovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou 

činnosťou. 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovaţuje za porušenie zmluvnej povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa 

osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, 

postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou 

utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, 

telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických 

údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov 

zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť  mlčanlivosti príslušníkov spravodajských sluţieb 

alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych sluţieb. 

Na účely tejto smernice sa rozumie: 

2.1 Oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému 

na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa povaţuje aj 

blízka osoba oznamovateľa, ktorá 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 zaloţený 

alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.  

2.2 Oznámením 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. 

2.3 Kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môţe prispieť alebo prispelo k objasneniu 

závaţnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.   

2.4 Závažnou protispoločenskou činnosťou: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestný čin machinácií pri verejnom 

obstarávaní a verejnej draţbe, trestné činy verejných činiteľov alebo trestné činy korupcie, 

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 

c) správny delikt, za ktorý moţno uloţiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo 

správny delikt, za ktorý moţno uloţiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej        

30 000 eur. 

2.5 Pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký 

pomer alebo sluţobný pomer. 
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2.6 Zamestnávateľom osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v 

pracovnoprávnom vzťahu.  

2.7 Konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej 

známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, ţe uvádzané 

skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie povaţuje za konanie v dobrej viere 

dovtedy, kým sa nepreukáţe opak.   

2.8 Zodpovednou osobou osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10. Zodpovedná 

osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa a ak nie je jeho  

zamestnancom, je viazaná zmluvou, uzavretou so zamestnávateľom v zmysle § 10 ods. 1).  

 

3. Prijímanie a evidencia oznámení 

3.1. Oznámenie sa podáva nasledujúcimi spôsobmi:  

a) písomne – v listinnej podobe, 

b) ústnou formou do záznamu u zodpovednej osoby (vzor Príloha č.1), 

c) elektronicky. 

3.2. Zamestnávateľ je prostredníctvom zodpovednej osoby povinný kaţdé oznámenie prijať, 

zaevidovať a preveriť. 

3.3. Zodpovedná osoba je povinná kaţdé novoprijaté oznámenie bezodkladne zaevidovať 

v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho 

doručenia a roku doručenia. Anonymné oznámenia zodpovedná osoba zaeviduje ako 

„anonymné oznámenie zákona č. 54/2019 Z. z.“.  

3.4. Zodpovedná osoba eviduje jednotlivé oznámenia v osobitnej dokumentačnej zloţke po 

dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:  

 dátum doručenia oznámenia,  

 meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa. Ak ide o anonymné oznámenie, uvedie sa iba 

poznámka, ţe ide o anonymné oznámenie,  

 predmet oznámenia,  

 výsledok preverenia oznámenia, 

 dátum ukončenia preverenia oznámenia. 

3.5. Zodpovednou osobou na prijímanie a evidenciu oznámení v SŠI je Bc. Renáta 

Novenková. 

3.6. Písomné oznámenia sa podávajú výlučne na adresu: Spojená škola internátna, Karola Supa 

48, 984 03 Lučenec. Tieto oznámenia moţno doručiť aj osobne v pracovných dňoch v čase 
od 9.00 do 13.30 hod. do podateľne školy na uvedenej adrese. 

3.7. Písomné oznámenie musí byť označené: „Oznámenie 54 – NEOTVÁRAŤ“. Takto 

označené oznámenie sa bezodkladne doručí zodpovednej osobe. V prípade neprítomnosti 

zodpovednej osoby sa doručí riaditeľke školy. 
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3.8. Oznámenie doručené v zalepenej obálke označenej podľa odseku 3.7 môţe otvoriť 

výhradne riaditeľka školy  resp. zástupca štatutára  za prítomnosti zodpovednej osoby.   

3.9. Pokiaľ je oznámenie podľa odseku 3.7 doručené inému organizačnému útvaru ako 

zodpovednej osobe, je tento organizačný útvar alebo subjekt povinný oznámenie 

bezodkladne postúpiť zodpovednej osobe.  

3.10. Oznámenia v elektronickej podobe moţno podávať nepretrţite na adresu 

napiste.ssilc@gmail.com,do ktorej má prístup len zodpovedná osoba a riaditeľka školy. 

3.11. Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho 
podáva, sa na účely tejto smernice povaţuje za anonymné.  

3.12. Za anonymné oznámenie sa nepovaţuje oznámenie zaslané elektronicky prostredníctvom 

portálu Slovensko.sk v súlade so zákonom o e-Governmente z dôvodu, ţe elektronické 

podanie obsahuje všetky potrebné identifikátory osoby a nie je nutné, aby obsahovalo adresu 
pobytu osoby.  

3.13. Ústne oznámenia prijíma zodpovedná osoba v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 

13,30 hod. O ústnom oznámení vyhotoví zodpovedná osoba za prítomnosti riaditeľky školy 

resp. zástupcu štatutára „Záznam o ústnom oznámení“ podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 1 

tejto smernice. Oznamovateľovi sa záznam predloţí na prečítanie a podpis, a ak o to poţiada, 
vydá sa mu rovnopis záznamu. 

3.14. Prístup k evidencii oznámení má zodpovedná osoba, riaditeľka školy, zástupca štatutára, 

resp. iná osoba na základe svojho oprávnenia. 

 

4. Preverovanie oznámenia 

4.1. O zamestnancovi SŠI, ktorý bude preverovať oznámenie na iného zamestnanca SŠI, 

rozhodne riaditeľka školy. Ak sa oznámenie týka riaditeľky školy, rozhodne štatutárny 
zástupca riaditeľky školy. 

4.2. Oznámenie nesmie preverovať a vybavovať ten, proti komu smeruje, ani ten, o ktorého 

predpojatosti moţno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k oznamovateľovi, jeho 
zástupcovi, k zamestnancovi SŠI, proti ktorému oznámenie smeruje.  

4.3. Lehota na preverenie oznámenia je 90 dní odo dňa jeho prijatia. Túto lehotu moţno 

predĺţiť o ďalších 30 dní súčasne s oznámením dôvodov predĺţenia oznamovateľovi, 

pokiaľ nejde o anonymný podnet. 

4.4. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná 

osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie 

s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. 

4.5. Ak oznámenie smeruje proti konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu 

zamestnávateľa, osoba, poverená preverovaním oznámenia, oboznámi bez zbytočného 

odkladu dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s obsahom oznámenia a umoţní 

mailto:napiste.ssilc@gmail.com
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mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predloţiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné 

na spoľahlivé preverenie veci. 

4.6. Z preverenia oznámenia vyhotoví poverená osoba „Zápisnicu o preverení oznámenia“ podľa 
prílohy č. 2. tejto smernice. 

4.7. Výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, 

sa oznamovateľovi v prípade neanonymného oznámenia zasiela formou písomného 

„Oznámenia výsledku preverenia oznámenia“ do 10 dní od preverenia oznámenia, ktoré 

schvaľuje a podpisuje riaditeľka školy, resp. zástupca štatutára.  

4.8. Anonymné oznámenie je vybavené dňom schválenia záznamu o výsledku preverenia 

anonymného oznámenia. Výsledok preverenia bude vo forme písomného záznamu uloţený 

v spise. 

4.9. Za preverenie oznámenia sa povaţuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného 

poriadku alebo správnemu orgánu, ak ide o podozrenie zo spáchania iného správneho deliktu 

alebo priestupku. Zodpovedná osoba si vyţiada výsledok vybavenia a do desiatich dní od 
doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa. 

4.10. Preverené oznámenie moţno vybaviť odloţením, ak ide o opakované oznámenie podľa 

odseku 4.11 alebo oznámenie, z obsahu ktorého plynie, ţe ho nie je moţné preveriť, 

najmä pokiaľ nie je moţné zistiť skutočný stav veci. Skutočnosti, ktoré viedli k odloţeniu 

oznámenia, sa uvedú v rámci oznámenia o výsledku preverenia oznámenia alebo 

záznamu o výsledku preverenia anonymného oznámenia. 

4.11. Opakované oznámenie je oznámenie podané v tej istej veci neobsahujúce nové 

skutočnosti. 

4.12. Všetky záznamy týkajúce sa oznámenia tvoria spis. Po vybavení oznámenia osoba 

poverená preverovaním  odovzdá uzatvorený spis zodpovednej osobe k archivácii. 

4.13. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, 

ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

4.14. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu 

s oznámením, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totoţnosti oznamovateľa. Povinnosť 

mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo skončení pracovného pomeru.  

4.15. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je osoba poverená preverovaním oznámenia aj 

zodpovedná osoba povinná dbať na ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). V prípade, ţe z informácií, ktoré sú súčasťou 

alebo prílohou oznámenia, moţno vyvodiť totoţnosť oznamovateľa, osoba poverená 

preverovaním oznámenia s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca neoboznámi, 

ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloţenie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé 

preverenie oznámenia.  
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5. Oprávnenia poverenej osoby 

5.1. Osoba poverená preverením oznámenia je oprávnená poţadovať: 

a) vysvetlenie od osoby, voči ktorej oznámenie smeruje, ako aj doplnenie podnetu od 

osoby, ktorá ho podala,  

b) súčinnosť a vysvetlenie aj od iných osôb, ak je to potrebné na riadne preverenie 

oznámenia, 

c) od subjektov podľa odsekov a) a b) predloţenie potrebných podkladov, najmä spisov 

alebo inej dokumentácie súvisiacej s obsahom oznámenia. 

 

6. Poskytnutie ochrany 

6.1. Zákonom bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej 
len „úrad“). 

6.2. Oznamovateľ má právo na ochranu, musí však o ňu poţiadať úrad. 

6.3. Ţiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:  

 meno a priezvisko, 

 dátum narodenia, 

 adresu pobytu osoby, ktorá podáva ţiadosť,  

 miesto výkonu jej práce a označenie jej zamestnávateľa;  

 údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému 

zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo k zamestnávateľovi, ktorý je závislou 

osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ ţiada o ochranu 

aj pre túto blízku osobu.  

6.3 Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom doručením písomného oznámenia o 

poskytnutí ochrany zamestnávateľovi.  

6.4 Zamestnávateľ môţe urobiť právny alebo pracovnoprávny úkon voči chránenému 

oznamovateľovi len so súhlasom úradu.  O udelenie súhlasu podáva zamestnávateľ  úradu 

ţiadosť. 

6.5 Právny úkon, na ktorý úrad neudelil súhlas, je neplatný. Súhlas úradu sa nevyţaduje, ak sa 

pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok, alebo je tento úkon dôsledkom právnej 

skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. 

6.6 Oznamovateľ závaţnej protispoločenskej činnosti a ten, voči komu bola pozastavená 

účinnosť pracovnoprávneho úkonu, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa 

Zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Úrad môţe za 

oznamovateľa uhradiť náklady na právneho zástupcu v súvislosti s urobením oznámenia.      
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7. Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete 

Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať' osobné údaje  

uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu.  

 

 

8. Záverečné ustanovenia 

S touto internou smernicou oboznámi zamestnávateľ všetkých zamestnancov.  

Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v SŠI bude 
zverejnená na webovej adrese školy: www.zsisplc.edupage.org . 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 03. 2019. 

 

 

 

                                                                                               .................................................... 

                       PhDr. Lenka Hricová 

                riaditeľka školy 

 

 

 

 
 
 

http://www.zsisplc.edupage.org/


Príloha č. 1 Záznam o ústnom oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 

Potvrdzujem prebratie záznamu oznamovateľom -   dátum: 

                                                                                   podpis: 

 

 

Spojená škola internátna,  Karola Supa 48,  984 03Lučenec 

 

 

 

Záznam o ústnom oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 

 

 

 

Spísaný dňa ........................................ o ................................... hod. v zmysle zákona č. 

54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Identifikačné údaje osoby, ktorá oznámenie podáva (meno, priezvisko, adresa bydliska, 

kontaktný údaj – elektronická adresa, telefónne číslo):  

 

 

 

 

Predmet oznámenia(smeruje proti – označenie osoby; nedostatky, na ktoré sa poukazuje): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet príloh: 

 

 

Zodpovedná osoba (titul, meno, priezvisko):                                  ........................................... 

 

Prítomný zamestnanec (titul, meno, priezvisko):                            ............................................ 

 

Podpis osoby, ktorá oznámenie podáva:                                         ........................................... 

 



 

Potvrdzujem prebratie záznamu oznamovateľom -   dátum: 

                                                                                   podpis: 

 

 

 

Spojená škola internátna,  Karola Supa 48,  984 03Lučenec 

 

 

Zápisnica o preverení oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 

 

 
Evidenčné číslo: Vybavoval: Dátum vybavenia: Spôsob vybavenia: 

    

 

Zistené skutočnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver a prijaté opatrenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamovateľovi odoslané dňa pod číslom: 

 

Dátum a podpis osoby poverenej preverovaním:................................................................ 



 

 

 

Dodatok č. 1 k Smernici o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

 

Mení sa: 

 

Čl. 3 Prijímanie a evidencia oznámení 

 

Dopĺňajú sa odseky: 

 

3.15  Zamestnanci SŠI podávajú oznámenia: 

 v písomnej podobe na adresu: Úrad inšpekčnej sluţby, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava, pričom na obálke uvedú text „URČENÉ PRE INŠPEKCIU – 

NEOTVÁRAŤ“, 

 alebo elektronickej podobe na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: 

podnetyzamestnancov@minv.sk 

3.16 Oznámenie, ktoré bolo podané zamestnancom SŠI a bolo doručené inému útvaru alebo 

inej osobe ako je uvedené v odseku 3.15, postúpi SŠI bezodkladne zodpovednej osobe. 

 

 

V Lučenci, dňa 01. 12. 2019 

 

 

                                                                                               .................................................... 

                       PhDr. Lenka Hricová 

                riaditeľka školy 
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