Mesto Snina
Hlavný kontrolór mesta

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a
vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila
16. októbra 2014 a účinnosť nadobudla 1. januára 2015.

Cieľ zákona
Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať
protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Predpokladá sa
tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto
spôsobených škôd.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu
Zodpovednou osobou v zmysle §11 ods. 3 uvedeného zákona je hlavný kontrolór mesta
Snina.
 podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba na adresu:
Hlavný kontrolór mesta Snina
Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
alebo na e-mail: kontrolor@snina.sk

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti
Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude
nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne
delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v
rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie. §2 ods. 1 písm. c) zákona č. 307/2014 Z.z.
vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktorým je:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev
podľa 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného
zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy
verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku,
podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo

f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000
eur.

Definícia oznamovateľa
Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu
a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k
objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, alebo k zisteniu, alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Poskytovanie ochrany
Ochrana zamestnanca sa bude poskytovať v niekoľkých rovinách v závislosti od toho, či
oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania
o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného
vnútorného systému. Takisto môže ísť buď o preventívnu ochranu alebo následné ochranné
opatrenia.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa
Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní
závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude
môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď
zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon.

Povinnosť preverovať podnety
Každý zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia. V
prípade, že sa nejednalo o anonymné podanie, je zamestnávateľ v stanovenom termíne povinný
odpovedať oznamovateľovi a informovať ho o spôsobe vybavenia jeho podnetu. Podnetom v
súlade s §2 ods. 1 písm. d) zákona 307/2014 Z. z. môže byť:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o
ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k
objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej
páchateľa. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno,
priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva,
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná
protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
Možnosti ohlasovania podnetov na protispoločenskú činnosť musia byť trvale zverejnené
všetkým zamestnancom, prístupné obvyklým (bežne dostupným) spôsobom.

Zavedenie interného procesu pre vybavovanie podnetov
Každý zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o
spôsobe podávania podnetov, preverovaním podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri
preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní
podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a spracúvaní
osobných údajov uvedených v podnete.

