
ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

 

Smernica 

vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu 

č.  13/2019 zo dňa 18. septembra 2019  

o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti 

 

Na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) v súvislosti 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

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

„zákon“) ustanovujem: 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje postup organizačných útvarov úradu pri podávaní a preverovaní 

oznámení protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby 

pri preverovaní oznámení, o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, o zachovaní 

mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, o evidovaní oznámení a o oboznamovaní 

oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, doručeného zamestnávateľovi. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tejto smernice sa rozumie: 

a) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie úradu, za 

oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba1) oznamovateľa, ktorá je v štátnozamestnaneckom 

pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, alebo 

k zamestnávateľovi, ktorý je zriadený zamestnávateľom oznamovateľa, 

b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti 

s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej 

činnosti, 

c) protispoločenskou činnosťou sa podľa osobitného predpisu2) považuje kriminalita ako 

konanie, ktoré je trestným činom, a iná protispoločenská činnosť ako konanie, ktoré je 

priestupkom alebo iným správnym deliktom, pričom za inú protispoločenskú činnosť sa 

považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí 

negatívne na spoločnosť, 

d) zamestnávateľom úrad, 

e) zodpovednou osobou organizačný útvar referát kontroly, priamo riadený vedúcim úradu, 

ktorý nezávisle plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona,  

f) konaním v dobrej viere konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, 

a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti 

                                                 
1) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
2) § 3 písm. b) a c) zákona 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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sú pravdivé, v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým 

sa nepreukáže opak, 

g) súčinnosťou súčinnosť pri preverovaní oznámenia, poskytnutie dokladov, iných 

písomností, vyjadrení, vysvetlení, informácii a údajov potrebných na ich preverenie. 

 

Čl. 3 

Podávanie oznámení 

 

/1/ Oznámenie možno podať v listinnej podobe do podateľne úradu v obálke s označením 

„NEOTVÁRAŤ“, alebo v elektronickej podobe cez interný registratúrny záznam 

prostredníctvom informačného systému správy registratúry úradu3) na adresu zodpovednej 

osoby, ústne do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby, alebo zaslať registratúrny záznam 

elektronickou poštou na mailovú adresu antikorupcia@vicepremier.gov.sk. Podať oznámenie 

v elektronickej správe prostredníctvom mailu podľa predchádzajúcej vety je podľa § 10 ods. 4 

zákona možné nepretržite. 

 

/2/ Oznámenie musí byť čitateľné a obsahovo zrozumiteľné. Musí byť z neho zrejmé na akú 

protispoločenskú činnosť poukazuje.  

 

Čl. 4  

Prijímanie a evidencia oznámení  

 

/1/ Ak iný organizačný útvar úradu zistí, že oznámenie, ktoré mu bolo doručené v listinnej 

podobe alebo v elektronickom registratúrnom zázname, je oznámením podľa zákona, záznam 

prostredníctvom informačného systému správy registratúry bezodkladne vráti do podateľne 

s poznámkou, že ide o oznámenie a prostredníctvom podateľne zabezpečí doručenie záznamu 

zodpovednej osobe. 

 

/2/ Zodpovedná osoba v informačnom systéme správy registratúry eviduje oznámenia 

v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných záznamov. Evidenciu oznámení 

zodpovedná osoba vedie podľa § 11 ods. 1 zákona. 

 

Čl. 5 

Preverovanie oznámení  

 

/1/ Preverovanie oznámenia je činnosť, ktorou zodpovedná osoba zisťuje skutočný stav veci 

a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými 

riadiacimi aktmi. O preverení oznámenia sa vyhotoví zápisnica o preverení oznámenia 

a oznámenie výsledku preverenia oznámenia, na vyhotovenie ktorých sa primerane použijú 

ustanovenia osobitného predpisu4). 

 

/2/ Ak oznámenie nie je možné preveriť, zodpovedná osoba 

a) u neanonymného oznámenia o tom bezodkladne písomne upovedomí osobu, ktorá ho 

podala, 

b) u anonymného oznámenia vyhotoví poznámku v zázname o jeho odložení. 

 

/3/ Oznámenie nesmie byť pridelené na preverenie osobe 

                                                 
3) Smernica vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 15/2017 

zo dňa 7. septembra 2017 o Registratúrnom poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu v platnom znení. 
4) § 19 ods. 1 písm. a) až h)  a § 20 ods. 1 a 2  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

mailto:antikorupcia@vicepremier.gov.sk
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a) proti ktorej oznámenie smeruje, 

b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia, 
c) o ktorej nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k osobe, ktorá 

oznámenie podala, k osobe, proti ktorej oznámenie smeruje alebo k predmetu 

oznámenia. 

 

/4/ Ak z dôvodov uvedených v odseku 3 tohto článku zodpovedná osoba nemôže preveriť 

oznámenie, o príslušnosti na jeho preverenie a následné vybavenie rozhodne vedúci úradu. 

 

/5/ Ak sa obsah oznámenia alebo jeho časti týka iného zamestnávateľa než je úrad, zodpovedná 

osoba oznámenie bezodkladne postúpi štatutárnemu zástupcovi tohto zamestnávateľa na ďalšie 

konanie podľa zákona. O tejto skutočnosti zároveň písomne informuje oznamovateľa. 

 

/6/ Podanie oznámenia podľa zákona nesmie byť dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré 

by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

 

Čl. 6 

Oprávnenia zodpovednej osoby 

pri preverovaní oznámenia 

 

/1/ Zodpovedná osoba je povinná  

a) prijať a preveriť každé oznámenie v lehote podľa § 10 ods. 5 zákona, a to najmä 

prešetrením, celková lehota preverovania oznámenia nesmie presiahnuť spravidla 90 

dní a pri predĺžení lehoty 120 dní od jeho prijatia, 

b) viesť samostatnú evidenciu oznámení podľa čl. 4 ods. 2 tejto smernice, 

c) vyhotoviť zápisnicu o preverení oznámenia,  

d) oznámiť osobe, ktorá podala oznámenie, predĺženie lehoty na jeho preverenie podľa 

§ 10 ods. 5 zákona,  

e) oznámiť osobe, ktorá podala oznámenie, výsledok jeho preverenia a opatrenia ak sa 

prijali na základe preverenia oznámenia v lehote podľa § 10 ods. 5 a 7 zákona, s týmto 

výsledkom oboznámi osobu, ktorá ho podala iba vtedy, ak jeho oznámenie nie je podľa 

čl. 2 písm. b) tejto smernice považované za anonymné,   

f) bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce 

spáchanie trestného činu, ktoré boli zistené na základe výsledkov preverovania 

oznámenia a iné skutočnosti oznámiť orgánom príslušným na ich vybavenie podľa 

osobitných prepisov5), 

g) prostredníctvom správy registratúry informovať vedúceho úradu o oznámení, u ktorého 

boli preverením v namietanej veci zistené nedostatky v konaní zamestnávateľa. 

 

/2/ Zodpovedná osoba je pri preverovaní podnetu oprávnená vyžadovať od organizačných 

útvarov úradu súčinnosť podľa čl. 9 ods. 1 tejto smernice. 

 

Čl. 7 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť 

 

Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá oznámenie 

podala a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela pri preverovaní oznámenia. 

 

                                                 
5) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon  

č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



4 

Čl. 8 

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 

 

Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba 

postupuje podľa osobitných predpisov6). 

 

Čl. 9 

Súčinnosť 

 

/1/ Každý organizačný útvar úradu je povinný zodpovednej osobe, ktorá oznámenie preveruje, 

poskytnúť bezodkladne súčinnosť. 

 

/2/ V prípade žiadosti o poskytnutie súčinnosti útvarom úradu lehota na vybavenie oznámenia 

plynie bez prerušenia. 

 

Čl. 10  

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Smernica vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 13/2016 zo dňa 30. septembra 2016 o vybavovaní podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. januára 2018. 

 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 18. septembra 2019. 

 

 

 

 

                                                                Mgr. Patrik Krauspe 

                                                              vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

                                                            pre investície a informatizáciu 

                                                 
6) Napríklad Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


