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Bezpeěnostná smernica na ochranu oznamovatel‘ov protispoločenskej činnosti
Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava, IČO: 00329274
o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon Č. 54/2019 Z. z. o ocbrane oznamovatel‘ov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnost‘
dňa 01.03.2019. Zákon č. 54/20 19 Z. z. o ochrane oznamovatel‘ov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:
podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzt‘ahu v súvislosti s
oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská
činnost“),
práva a povinnosti osób pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
zriadenie, postavenie a pósobnost‘ Úradu na ochranu oznamovatel‘ov protispoločenskej
činnosti (d‘alej len „úrad“).
2. V zmysle ustanovenia 10 ods. 1 zákona je zamestnávateľ, ktorý:
zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,
je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov,
povinný v súlade s ustanovením 10 ods. 8 zákona vydat‘ vnútorný predpis, v ktorom určí
podrobnosti o:
a) podávaní oznámení,
b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovatel‘a,
d) evidovaní oznámení podl‘a ust. 11 ods. 1 zákona,
e) oboznamovaní oznamovatel‘a s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
1) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
3. V zmysle ustanovenia 10 ods. 1 poslednej vety zákona je v obci a vo vyššom územnom celku
zodpovednou osobou hlavný kontrolór.
4. Zamestnávatel‘ Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava, IČO: 00329274, zastúpený:
Ing. Štefan Kováč funkcia: štatutár (ďalej len „zamestnávateľ“) v zmysle vyššie uvedeného
vydáva internú smernicu (d‘alej len „smernica“) za účelom úpravy postupov pri prijímaní a
vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti. Predmetná smernica obsahuje aj úpravu práv
zamestnancov zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, o ktorej
‚
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sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých
zamestnancov zamestnávateľa.
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

I.

Zákon je Zákon č. 54/20 19 Z. z. o ochrane oznamovatel‘ov protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Oznamovatel‘ (d‘alej v texte označovaný aj ako osoba, ktorá podala oznámenie) je fyzická

osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu
alebo zamestnávatel‘ovi. Za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktoráje
v pracovnoprávnorn vzt‘ahu k tornu istému zamestnávatel‘ovi ako oznamovatel‘, k
zamestnávateľovi, ktorýje závislou osobou vo vzt‘ahu k zamestnávateľovi oznamovatel‘a alebo
k zarnestnávatel‘ovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
3.

Blízkou osobou jev zmysle ust. 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákormíkje príbuzný
v priarnom rade, súrodenec a manžel. mé osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa
pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
dóvodne pocit‘ovala ako vlastnú ujmu.

4.

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v

súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v
súvislosti s činnost‘ou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
5.

Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré móže prispiet‘ alebo prispelo k
objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej

páchatel‘a.
6.
a)

b)
c)
d)

Závažnou protispoločenskou činnost‘ou sa rozumie:

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podl‘a ust.
261 až 263
Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podl‘a ust.
266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činitel‘ov podl‘a ust.
326 až 327a
Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podl‘a ust.
328 až 336b Trestného zákona,
trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby prevyšujúcou tri roky,
správny delikt, za ktorý možno uložit‘ pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
správny delikt, za ktorý možno uložit‘ pokutu s homou branicou vo výške najmenej
30
000 eur.
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je pracovný pomer,
štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.

7.

Pracovnoprávnym

8.

Konaním v dohrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sújej

vzt‘ahom

obdobný

pracovný

vzfah,

známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odóvodnene domnieva, že uvádzané
skutočnosti sú pravdivé. V pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere,
dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
9.

Zodpovedná osoba je nezávislá osoba, ktorá plní úlohy zamestnávatel‘a podľa ust.

10 ods. 4
až 7 a ust. 11 ods. I zákona. Je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa
alebo štatutámeho orgánu materskej spoločnosti.

10. Poradný konzultant je odborne spósobila vykonávat‘ poradenskú činnost‘ pre zodpovednú
osobu pósobiacu u zamestnávateľa.
11. Dotknutá osoba je osoba v oznámení konkrétne označená ako zamestnanec alebo štatutárny
zástupca zamestnávatel‘a, proti ktorému oznámenie smeruje.
12. Pracovnoprávny úkon je právny úkon zamestnávateľa alebo vydanie rozhodnutia
zamestnávatel‘om v pracovnoprávnom vzt‘ahu.
13. Úrad je Úrad na ochranu oznamovatel‘ov protispoločenskej čiiinosti, ktorý sa zriaďuje ako
nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pósobnost‘ou, ktorý chráni práva a oprávnené
záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej čirmosti.
Článok III.
Podávanie, prijímanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie oznámení
1.

Oznámenie možno podat‘ písomne, prostredníctvom elektronickej pošty a prostredníctvom

elektronického portálu skrz webové sídlo www.ochranaoznamovatela.sk alebo skrz webové
sídlo www.ochranaoznamovatelov.sk
2.

Preverovanie oznámenia v zmysle zákona vykonáva zodpovedná osoba, ktorou je hlavný
kontrolór.

3.

Písomné oznámenie je možné podat‘ prostredníctvom poštovej schránky nachádzajúcej sa
v sídle zamestnávatel‘a v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou Neotvárat‘ oznámenie
„

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

—

“.
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4.

Zamestnávateľ je povinný umiestnit‘ poštovú schránku vo svojom sídle takým spósobom, aby
mal každý zamestnanec možnost‘ podat‘ oznámenie v zmysle predchádzajúceho bodu tejto
smernice.

5.

Zamestnávateľ je povinný poverit‘ pravidelným vyprázdňovaním poštovej
nachádzajúcej sa v sídle zamestnávateľa svojho zamestnanca.

6.

Zamestnanec poverený zamestnávatel‘om na vyprázdňovanie poštovej schránky nachádzajúcej
sa v sídle zamestnávatel‘a je povinný schránku vyprázdňovat‘ pravidelne v časovom intervale
1 x do týždňa.

7.

Zamestnanec poverený vyprázdňovaním poštovej schránky podl‘a predchádzajúceho bodu tejto
smernice je povinný evidovat‘ takto doručené oznámenia v na to osobitne určenej podacej
knihe.

8.

Zamestnanec poverený evidenciou písomných oznámení doručených zamestnávatel‘ovi
prostredníctvom poštovej schránky nachádzajúcej sa v sídle prevádzkovatel‘aje povinný prijaté
oznámenia bez zbytočného odkladu postúpit‘ zodpovednej osobe.

9.

Zamestnanec poverený vyprázdňovaním poštovej schránky a evidenciou písomných oznámení
nie je oprávnený obálku s doručeným oznámením s vyznačenou poznámkou Neotvárať
oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. “otvorit‘.
„

schránky

—

10. Písomné oznámenie je možné zaslat‘ prostredníctvom pošty s uvedením zodpovednej osoby
ako koncového adresáta.
11. Písomné oznámenie v zmysle predchádzajúceho bodu musí byt‘ podané resp. zaslané v
zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou Neotvárat‘ oznámenie v zmysle zákona Č.
„

—

54/2019 Z. z.

e
12. Prostredníctvom elektronickej pošty je oznámenie možné uskutočnit‘ jeho zaslaním na
mailovú adresu zodpovednej osoby: info@ochranaoznamovatela.sk Predmetný spósob
podávania oznámeniaje oznamovateľom prístupný 24 hodín derme.

-

13. Prostredníctvom elektronického portálu skrz webové sídlo www.ochranaoznamovatela.sk
alebo skrz webové sídlo www.ochranaoznamovatelovsk je oznámenie možné uskutočnit‘
vyplnením tam sa nachádzajúceho elektronického formulára. predmetný spósob podávania
oznámeniaje oznamovatel‘om prístupný 24 hodín derme.
14. Zodpovedná osoba je povinná prijat‘ každé oznámenie.
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Každé oznámenie je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu
15.
zaevidovat‘ v na to osobitne určenej podacej knihe, t. j. v evidencii oznámení.
Zodpovedná osoba je povinná každému doručenému oznámeniu pridelit‘ spisovú
16.
značku oznámenia. Spisová značka oznámeniaje tvorená poradovým číslom jeho doručenia
a rokom doručenia.
17. Zodpovedná osoba a zamestnávatel‘ sú pri oznámeniach povirmí zachovávat‘ mlčanlivost‘ o
totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.
18. Povinnost‘ zamestnávateľa zachovávat‘ mlčanlivost‘ o totožnosti osoby, ktorá podala
oznámenie trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzt‘ahu medzi zamestnávatel‘om
a osobou, ktorá podala oznámenie.
19. Povinnost‘ zodpovednej osoby zachovávat‘ mlčanlivost‘ o totožnosti osoby, ktorá podala
oznámenie trvá aj po skončení výkonu funkcie zodpovednej osoby, ktorá takéto oznámenie
prijala.
20. Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba posudzuje obsah oznámenia bez ohľadu na
jeho označenie.
21. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením v zmysle zákona je iba jeho čast‘, v zmysle
tejto smernice zodpovedná osoba preverí len príslušnú čast‘ oznámenia. Časť oznámenia,
na ktorú sa nevzt‘ahuje zákon, zodpovedná osoba vybaví v zmysle ostatných príslušných
právnych predpisov.
22. V prípade, ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona a teda na
vybavenie oznámeniaje príslušný iný orgán, zodpovedná osoba je povinná oznámenie bez
zbytočného odkladu postúpit‘ tomuto vecne príslušnému orgánu. V takomto prípade je
zodpovedná osoba povinná o postúpení oznámenia bez zbytočného odkladu informovat‘
osobu, ktorá takéto oznámenie podala.
23. Zodpovedná osoba je povinná preverit‘ každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia.

Uvedenú lehotuje možné predÍžit‘ o d‘alšfch 30 dní s tým, že predÍženie oznámi zodpovedná
osoba oznamovatel‘ovi s uvedením dóvodov predÍženia.
24. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov.
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25. V prípade, ak na preverenie a meritóme vybavenie oznámenia je nevyhnutné doplnenie

resp. spresnenie údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba je povimlá bez
zbytočného odkladu vyzvat‘ osobu, ktorá podala oznámenie, na jeho doplnenie alebo
spresnenie s určením lehoty na doplnenie resp. spresnenie údajov. Lehota podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu Smernice nesmie byt‘ kratšia ako 5 pracovných dní.
26. V prípade, ak z informácií, ktoré sú súčast‘ou alebo prílohou oznámenia, vyplýva totožnost‘
oznamovatel‘a oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu
neoboznámi. Zodpovedná osoba vyzve dotknutú osobu len na uvedenie, resp. predloženie
skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
27. Zodpovedná osoba je oprávnená v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie oznámenia

písomne vyzvat‘ osobu, ktorá podala oznámenie, zamestnávateľa, ako aj dotknutú osobu,
na poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia, to všetko spolu s určením primeranej
lehoty na jej poskytnutie súčinnosti. Lehota podľa predchádzajúcej vety tohto bodu
Smemice nesmie byt‘ kratšia ako 5 pracovných dní.
28. Zodpovedná osoba spíše o výsledku preverenia oznámenia písomný záznam (ďalej len ako
„záznam“). Obsahom záznamu je uvedenie skutočností, ktoré uvádza oznamovateľ
oznámenia. Obsahom záznamu je taktiež vyjadrenie zodpovednej osoby ku každej
skutočnosti uvádzanej oznamovatel‘om, a to jednak z hl‘adiska preverenia pravdivosti
tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzt‘ahu k
možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
29. Záznam podl‘a predchádzajúceho bodu tejto Smernice musí obsahovat‘: dátum doručenia
oznámenia, spósob, akým bob oznámenie zodpovednej osobe doručené, spisovú značku
oznámenia pridelenú zodpovednou osobou, označenie dotknutej osoby, proti ktorej
oznámenie oznamovatel‘a smerovala, označenie tvrdených skutočností uvedených osobou,
ktorá oznámenie podala, vyj adrenie zodpovednej osoby ku každej z tvrdených skutočností
uvedených osobou, ktorá oznámenie podala, a to jednak z hl‘adiska preverenia pravdivosti
tvrdených skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzt‘ahu
k možnému neplneniu prvku protiprávnosti, označenie tvrdených skutočností uvedených
dotknutou osobou, vyj adrenie zodpovednej osoby ku každej z tvrdených skutočností
uvedených dotknutou osobou, a to jednak z hl‘adiska preverenia pravdivosti tvrdených
skutočností, ako aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzt‘ahu k možnému
neplneniu prvku protiprávnosti, výsledok preverenia oznámenia, dátum skončenia
preverenia oznámenia a podpis zodpovednej osoby.
30. Zodpovedná osoba je povinná výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného
záznamu zaslat‘ osobe, ktorá oznámenie podala, najneskór do 10 dní od jeho preverenia.
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31. Výsledok preverenia oznámenia podl‘a predchádzajúceho bodu je zodpovedná osoba
povinná zaslat‘ v zmysle vyššie uvedeného na adresu oznamovatel‘a doporučene s výhradou
doručenia „do vlastných rúk“, v prípade, ak bob oznámenie doručené mým spósobom, ako
je spósob uvedený v článku III. bode 12 a bode 13 tejto Smernice.
32. Výsledok preverenia oznámenia podl‘a bodu 30. tohto článku Smernice je zodpovedná
osoba povinná zaslat‘ elektronicky na adresu oznamovatel‘a v prípade, ak bob oznámenie
doručené zodpovednej osobe spósobom uvedeným v článku III. bode 12 a bode 13 tejto
Smernice.
33. Ak bob preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v
rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním
oboznámi aj oznamovatel‘a.
34. Z preverovania oznámeniaje vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch, ak:
a)

oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,

b)

vzhl‘adom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mat‘
pochybnost‘ o nezaujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, ktorá
oznámenie podala alebo k mým dotknutým osobám, ktorých sa oznámenie tiež priamo či
nepriamo dotýka.

35. Podanie oznámenia nesmie byt‘ dóvodom na vyvodzovanie dósledkov, ktoré by osobe
podávajúcej oznámenie spósobili akúkol‘vek ujmu.
36. Ak sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu činu, ktorý napÍňa
znaky skutkovej podstaty trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnost‘
oznámit‘ orgánom činným v trestnom konaní.
Článok IV.
Evidovanie oznámení
Zamestnávatel‘je povinný najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viest‘
evidenciu oznámení. Evidencia oznámení podl‘a predchádzajúcej vety musí obsahovat‘:
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
c) predmet oznámenia,
1.
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d)
e)
2.

výsledok preverenia oznámenia,
dátum skončenia preverenia oznámenia.

Zamestnávatel‘ je povinný prijat‘ primerané bezpečnostné a organizačné opatrenia s cieľom
zaistit‘ úroveň bezpečnosti ochrany osobných údajov pri evidencii oznámení podľa
predchádzajúceho bodu tejto Smemice.

Článok V.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov vedených v evidencii oznámení
Pre potreby vedenia evidencie oznámení, pre potreby komunikácie s osobou podávajúcou
oznámenie, ako aj pre potreby komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní, resp.
správnymi orgánmi, je zamestnávatel‘ v zastúpení zodpovednou osobou oprávnený spracúvat‘
osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt oznamovatel‘a. Vyššie
uvedené osobné údaje dotknutej osoby Zamestnávateľ spracúva v súlade s či. 6 ods. 1 písm. c)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. v súiade
s ust. 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (d‘alej len ako zákon o ochrane osobných údajov).
2.

Pri preverovaní oznámenia, najmä pri oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom oznámenia,
je zodpovedná osoba povinná dbat‘ na ochranu osobných údajov v zmysie všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov.

3.

Zamestnávatel‘ je povinný poučit‘ zodpovednú osobu s ohľadom na rozsah práv a povinností,
ktoré jej ako oprávnenej osobe vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov pri
spracúvaní osobných údajov.
Článok VI.
Ochrana oznamovatel‘a závažnej protispoločenskej činnosti

1.

Oznamovatel‘ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je
trestným činom podat‘ žiadost‘ o poskytnutie ochrany. Žiadost‘ o poskytnutie ochrany sa
podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba
povinná oznamovateľa informovat‘.

2.

V prípade, ak prokurátor poskytne oznamovatel‘ovi ochranu, túto skutočnost‘ písomne oznámi
oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu.
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3.

Oznamovatel‘ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je
správnym deliktom podat‘ žiadost‘ o poskytnutie ochrany. Žiadost‘ o poskytnutie ochrany sa
podáva správnemu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo
ústne do zápisnice. O tomto práve je zodpovedná osoba poviimá oznamovateľa informovat‘.

4.

V prípade, ak orgán príslušný na konanie o správnom delikte poskytne oznamovatel‘ovi
ochranu, túto skutočnost‘ písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu.
Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávatel‘ovi sa oznamovateľ stáva
chráneným oznamovateľom.

5.

6.

Zamestnávatel‘ móže urobit‘ pracovnoprávny úkon voči chránenému oznamovatel‘ovi, na ktorý
nedal cbránený oznamovatel‘ovi súhlas, len so súhlasom Úradu.

7.

Právny úkon, na ktorý Úrad neudelil súhlas je neplatný.

8.

Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o
pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzt‘ahu, ktorý je dósledkom
právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávatel‘a‘.

9.
a)
b)
c)
d)

Žiadost‘ zamestnávateľa o udelenie súhlasu adresovaná Úradu obsahuje:
označenie zamestnávateľa,
meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt chráneného oznamovateľa,
označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas úradu,
odóvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.

10.
a)
b)
c)

Ochrana oznamovatel‘a zaniká:
doručením písomného oznámenia chráneného oznamovatel‘a o vzdaní sa ochrany úradu,
skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzt‘ahu chráneného oznamovatel‘a,
uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte;
ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci mému orgánu,
d) odsúdením chráneného oznamovatel‘a za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin
krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia, alebo
e) doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa
preukáže, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.

1

Právnou skutočnosťou, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávatel‘a je napr. povirmosť zamestnávatel‘a
preradit‘ zamestnanca na inú prácu v súlade s ust. 55 ods. 2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
alebo v prípade skonČenia pracovného pomeru dohodou v súlade s ust.
60 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce.
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11. V prípade skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzt‘ahu chráneného oznamovatel‘a,je túto
skutočnost‘ zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámit‘ Úradu a orgánu, ktorý poskytol
oznamovateľovi ochranu.
Článok VII.
Odmena
1. Poskytnutie odmeny zo strany Úradu v prípade kvalifikovaného oznámenia sa riadi
príslušnými ustanoveniami zákona.
Článok VIII.
Závereěné ustanovenia
1. Táto smernica ako aj úplné znenie zákona je zverejnené a dostupné všetkým zamestnancom
www.kluknava.sk
zamestnávatel‘a na webovom sídle zamestnávatel‘a:
2.

Zamestnávatel‘ zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto smernici a o zákone č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovatel‘ov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ylot4 o tom písomný záznam. Táto smernica nadobúda platnost‘ a
účinnost‘ dňom ..ii

v ..F

dňa

Obec Kluknava

Ing. Tomáš Dopirák
Odborný garant
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