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Organizačná smernica  

k zásadám podávania, preverovania a evidovania oznámení 

protispoločenskej činnosti, v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti                 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vydáva túto 
smernicu v súlade s § 10 ods. 8, zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

2. Táto smernica upravuje podrobnosti o podávaní oznámení protispoločenskej 
činnosti, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri 
preverovaní oznámení o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, 
evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia 
jeho oznámenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení. 
 

3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

 

 

 

Článok 2 
Súvisiace predpisy 

 

1. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
 

2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 

3. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Článok 3 
Základné pojmy 

 

1. Oznamovateľ – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu 
príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, úradu, alebo zamestnávateľovi. 
Za oznamovateľa sa považuje 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 založený alebo zriadený 
zamestnávateľom oznamovateľa. 
  

2. Oznámenie – uvedenie skutočností o ktorých sa oznamovateľ dozvedel 
v súvislosti s výkonom svojho povolania, postavenia alebo funkcie alebo 
v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej 
činnosti. 
 

3. Kvalifikované oznámenie – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo 
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo 
k usvedčeniu jej páchateľa. 

 

4. Závažná protispoločenská činnosť: 
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ 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. Orgán verejnej moci: 
a) štátny orgán, obec, vyšší územný celok, 
b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, 

obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu, 
c) právnická osoba založená osobou uvedenou v bodoch a),b), 
d) právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach v oblasti verejnej správy. 
 

6. Konanie v dobrej viere – 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. 
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7. Zodpovedná osoba – osoba určená poverením rektorom TnUAD, ktorá plní 
úlohy TnUAD, podľa § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 
Článok 4 

Podávanie oznámení 
 

1. Oznamovateľ oznámenie podáva poverenej zodpovednej osobe, ktorou je 
kontrolórka TnUAD. 
 

2. Spôsoby podávania oznámení: 
a) písomne poštou na adresu zodpovednej osobe – kontrolórke TnUAD 
s označením na obálke „Oznámenie-neotvárať“, resp. do podateľne TnUAD, 
b) ústne do zápisnice prostredníctvom poverenej osoby, 
c) elektronicky na adresu zodpovednej osoby:  
oznamenie.zodpovednaosoba@tnuni.sk, tento spôsob podávania oznámení 
je prístupný nepretržite. 
 

3. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení (vzor 
Oznámenie  protispoločenskej činnosti Príloha č. 1) sú zverejnené na webovej 
stránke:  www.tnuni.sk. 

 

. 

 

Článok 5 
Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby 

 pri preverovaní oznámení 
 

1. Preverovanie oznámení zabezpečuje zodpovedná osoba. 
  

2. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho 
označenie. Ak z obsahu vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, 
podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti 
oznámenia sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). 

 
3. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie najneskôr 

do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 
30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov 
predĺženia.  

 
4. V prípade potreby doplnenia, alebo upresnenia údajov uvedených 

v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa 
na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto 
úkonu.  

mailto:oznamenie.zodpovednaosoba@tnuni.sk
http://www.tnuni.sk/
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5. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi, alebo 
štatutárnemu zástupcovi TnUAD zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu 
oboznámi dotknutého zamestnanca, resp. štatutárneho zástupcu s obsahom 
oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, 
písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.  

 
6. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať 

oznamovateľa, ako zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či 
štatutárneho orgánu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia s určením 
primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. 

 
7. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný 

záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, uvádzané oznamovateľom 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. 

 
8. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná 

osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ 
oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, 
zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými 
námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia 
oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.  

 
9. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je 

zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi do desiatich dní od 
preverenia oznámenia.  

 
10. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie 

dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 
 
 

 

Článok 6 
Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a spracúvanie 

osobných údajov uvedených v oznámení 
 

1. Zodpovedná osoba, rektor TnUAD a náhodne oboznámená osoba sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. 

 
2. Na účely evidencie oznámení oprávnená osoba spracúva osobné údaje fyzickej 

osoby, ktorá podala oznámenie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pobyt 
oznamovateľa, e-mail, telefonický kontakt. 
 

3. Osobné údaje uvedené v odseku 2) sú spracúvané v súlade s Nariadením EP 
a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Článok 7 
Evidovanie oznámení 

 

1. Evidenciu oznámení a ich archiváciu zabezpečuje  zodpovedná osoba, ktorá je 
povinná prijaté oznámenia evidovať, chrániť pred neoprávnených prístupom 
a archivovať. 
 

2. Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia 
oznámenia, viesť evidenciu oznámení v rozsahu: 
a) dátum doručenia oznámenia, 
b) meno, priezvisko a adresa oznamovateľa, ak ide o anonymné oznámenie, 
uvedie sa poznámka, že ide o anonymné oznámenie, 
c) predmet oznámenia, 
d) výsledok preverenia oznámenia, 
e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 
 

3. Spôsob vedenia evidencie oznámení: 
a) každé oznámenie zodpovedná osoba zaeviduje v evidencii oznámení pod   
      evidenčným číslom oznámenia a dátumom prijatia oznámenia, 

             b)  evidencia oznámení  je vedená v písomnej aj digitálnej podobe. 
 
 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné náležitosti týkajúce sa opatrení súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti na TnUAD, ktoré nie sú upravené v tejto smernici, sa 
riadia zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

2. Platnosť a účinnosť tejto smernice sa začína dňom podpisu štatutárnym 
zástupcom TnUAD, najskôr však 01. 10. 2019. 
 

3. Touto smernicou sa ruší Organizačná smernica k zásadám podávania, 
preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnou od 1.7.2015. 
 

4. Súčasťou tejto smernice je Príloha č. 1) Oznámenie protispoločenskej činnosti. 
 

 

 
 
 
 
 
 


