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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačného poriadku UK v znení neskorších dodatkov a 
v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) túto smernicu 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na UK (ďalej len 
„smernica“). 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Smernica upravuje administratívny a organizačný postup pri podávaní a preverovaní 
oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovávaní 
mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní 
oznamovateľa o výsledkoch preverenia jeho oznámenia a spracúvaní osobných údajov 
uvedených v oznámení. 

(2) Na účely tejto smernice sa rozumie 

a) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu 
príslušnému na prijatie oznámenia, úradu1 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, 

b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti  
s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v 
súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej 
činnosti, pričom oznámením je aj anonymné oznámenie a kvalifikované oznámenie, 

c) anonymným oznámením oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko 
a adresa pobytu oznamovateľa, 

d) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo  
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu 
jej páchateľa, 

e) závažnou protispoločenskou činnosťou: 

1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 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, 

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 

                                                           
1 § 13 a nasl. zákona. 
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3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou 
výpočtom, alebo 

4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške 
najmenej 30 000 eur, 

f) pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, 
štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer, 

g) konaním 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, 

h) zamestnávateľom Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti, ktoré 
majú pracovnoprávnu subjektivitu, 

i) zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v zmysle zákona a smernice 
Útvar vnútornej kontroly  UK (ďalej ,,ÚVK RUK“).2 

Čl. 2 
Podávanie oznámení 

(1) Oznamovateľ môže podať oznámenie:  

a) písomne na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Útvar vnútornej 
kontroly, Šafárikovo námestie č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava I. Obálka 
s oznámením musí byť zalepená, so zreteľne viditeľným označením „Oznámenie- 
NEOTVÁRAŤ“, 

b) elektronicky na emailovú adresu zodpovednej osoby:  
protispolocenska.cinnost@uniba.sk, 

c) ústne priamo zodpovednej osobe v pracovných dňoch v čase od 9:00 – 11:30 hod. 
O podaní oznámenia týmto spôsobom zodpovedná osoba vyhotoví písomne 
záznam o ústnom podaní oznámenia (ďalej len ,,záznam“), ktorý musí obsahovať: 

1. dátum spísania záznamu,  

2. meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá oznámenie podala, na žiadosť 
oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa 
oznámenie bude viesť ako anonymné,  

3. predmet oznámenia, 

4. podpis zodpovednej osoby, a pokiaľ oznámenie nie je vedené ako anonymné, tak 
aj podpis oznamovateľa. 

(2) Písomné oznámenie doručené do podateľne UK, označené spôsobom uvedeným 
v odseku 1, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe. 

 

                                                           
2 § 10 ods. 1 zákona a čl. 4 ods. 4 písm. f ) vnútorného predpisu č. 19/2019 Smernica rektora UK, ktorou sa 

vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK. 
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(3) Oznámenie urobené elektronicky je oznamovateľ povinný do 5 pracovných dní od jeho 
podania osobne potvrdiť podpisom oznamovateľa u zodpovednej osoby s uvedením 
mena, priezviska a adresy pobytu, inak sa naň hľadí ako na anonymné oznámenie. 

(4) Oznámenie podané písomne je prijaté dňom jeho doručenia do podateľne UK. 
Oznámenie podané elektronicky je prijaté dňom jeho doručenia na emailovú adresu 
zodpovednej osoby.  

(5) Oznámenie, ktoré prijala osoba  odlišná od zodpovednej osoby, je táto povinná 
bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe, pričom je povinná zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach v súvislosti s oznámením. 

Čl. 3 
Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení 

(1) Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba. 

(2) Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho 
prijatia. Túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi 
oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje 
aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov 
v zmysle zákona. 

(3) Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba vychádza z jeho obsahu bez ohľadu  
na jeho označenie.  

(4) Ak z obsahu oznámenia vyplynie, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tejto 
smernice bude preverená len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia budú 
preverované podľa príslušných právnych predpisov.3  

(5) Ak sa pri preverovaní oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu činu, ktorý napĺňa znaky 
skutkovej podstaty trestného činu alebo správneho deliktu, zodpovedná osoba túto 
skutočnosť oznámi orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu 
orgánu. 

(6) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu vyzvať na poskytnutie súčinnosti 
s určením primeranej lehoty tak oznamovateľa, ako aj osobu, voči ktorej oznámenie 
smeruje alebo u ktorej  je predpoklad, že disponuje informáciami potrebnými  
k prevereniu oznámenia. Tieto osoby sú povinné poskytnúť zodpovednej osobe 
súčinnosť. 

(7) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo rektorovi UK, 
zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi s obsahom podnetu dotknutého 
zamestnanca alebo rektora UK  a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť 
doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.  

                                                           
3 Napríklad zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
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(8) Zodpovedná osoba je pri preverovaní oznámení povinná zachovávať mlčanlivosť 
o totožnosti oznamovateľa. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou 
oznámenia, možno zistiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito 
informáciami dotknutého zamestnanca ani rektora UK neoboznámi, a vyzve ho na 
uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie 
oznámenia. 

(9) Ak podnet smeruje proti zodpovednej osobe alebo zo skutočností uvádzaných  
v oznámení alebo z okolností prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti 
zodpovednej osoby vzhľadom na vzťah zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, 
ktorá oznámenie podala, alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež 
priamo alebo nepriamo dotýka, preverenie oznámenia vykoná ad hoc iná osoba osobitne 
poverená rektorom UK.   

(10) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, 
ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

(11) O preverení oznámenia vyhotoví zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie 
a vyjadrí sa ku skutočnostiam uvádzaným oznamovateľom v oznámení z hľadiska ich 
relevantnosti, uvedie výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ktoré sa prijali  
na základe preverenia oznámenia. 

(12) Ustanovenia o preverovaní oznámení  sa použijú primerane aj na preverovanie 
anonymných oznámení. 

Čl. 4 
Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia 

(1) Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia 
a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia 
oznámenia. 

(2) Ak bolo 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 desiatich dní od doručenia tohto 
výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.  

(3) Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený 
pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď 
sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto 
pracovnoprávneho úkonu. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu upravuje  
§ 12 zákona. 

Čl. 5 
Evidovanie oznámení 

(1) Zodpovedná osoba vedie evidenciu oznámení v rozsahu: 

a) dátum doručenia oznámenia, 
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b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, 

c) predmet oznámenia, 

d) výsledok preverenia,  

e) dátum skončenia preverenia oznámenia.  

(2) Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať 
v evidencii oznámení. V prípade anonymného oznámenia zodpovedná osoba zaeviduje 
oznámenie ako „anonymné oznámenie“. 

(3) Údaje podľa odseku 1 sa uchovávajú v evidencií oznámení počas troch rokov odo dňa 
doručenia oznámenia. 

Čl. 6 
Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovanie mlčanlivosti 

o totožnosti oznamovateľa 

(1) Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby – 
oznamovateľa v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa. 

(2) Osobné údaje podľa odseku 1 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 (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel plnenia zákonných povinností podľa čl. 6 
ods. 1 písm. c) GDPR. 

(3) UK, zodpovedná osoba a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú 
povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.  

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

(1) Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené a pre 
všetkých zamestnancov UK prístupné na webovom sídle UK. 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa zrušuje Vnútorný predpis č. 17/2015 
Smernica rektora UK , ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania 
podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 20. septembra 2022   

 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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