Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zákonom NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) bola upravená
ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti a tiež povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto
podaní.
Cieľom právnej úpravy je prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov k oznamovaniu
protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním alebo
výkonom funkcie. Uplatňovaním zákona sa predpokladá zlepšenie odhaľovania protispoločenskej
činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.
Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je :
niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní
alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou tri roky,
správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 50 000 eur.
Zákon umožňuje zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej
protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, môže vyžiadať
potvrdenie o tom, že je oznamovateľom, ktoré využije v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu
negatívny pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť na základe vydaného potvrdenia, môže pozastaviť
inšpektorát práce.
Ochrana zamestnanca sa poskytuje podľa toho, či oznámenie urobí orgánu verejnej moci vo forme
trestného oznámenia alebo správnemu orgánu vo forme podnetu na začatie konania o správnom delikte
alebo či podnet podal zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému. Môže ísť o preventívnu ochranu
alebo následné ochranné opatrenia.
Na základe § 11 odsek 3 sa určuje za zodpovednú osobu hlavný kontrolór obce. V podmienkach Mesta
Tvrdošín je zodpovednou osobou hlavná kontrolórka mesta, ktorá plní úlohy podľa zákona aj vo vzťahu
k rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a
obchodnej spoločnosti založenej mestom.
Podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba, a to nasledovne:
1. Písomne na adresu:

Mestský úrad Tvrdošín
Hlavná kontrolórka mesta
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

2. Osobne do podateľne Mestského úradu v Tvrdošíne, v uzatvorenej obálke s označením „Podnet
podľa zákona 307/2004 Z.z. – neotvárať, doručiť hlavnej kontrolórke mesta.“
3. Ústne do Záznamu o ústnom podaní podnetu priamo zodpovednej osobe, v pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 7,30 hod – do 12,30 hod a od 13,00 hod - do 15,30 hod
4. Elektronickou poštou na adresu: kontrolor@tvrdosin.sk
Mesto Tvrdošín ako orgán verejnej moci, ktorý je zamestnávateľom podľa § 11 odsek 1 zákona, má za
povinnosť vydať vnútorný predpis o postupe a spôsobe podávania podnetu o protispoločenskej činnosti.
Záväznosť tohto predpisu sa v podmienkach mesta Tvrdošín vzťahuje na všetkých zamestnancov
zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu, všetkých zamestnancov rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zamestnancov obchodnej spoločnosti
založenej mestom.

