
Bezpečnostná smernica na ochranu oznamovatel'ov protispoločenskej činnosti
obec Vysoká nad Kysucou, Yysoká nad Kysucou 215' 023 55 Vysoká nad

Kysucou, IčO: 00314340

o prijímaní a r,rybavovaní ozniímení o plotispoločenskej činnosti

článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Nrírodná rada Slovenskej republiky prijala zákon č 54120|9 Z. z' o oclx'ane oznamovatel'ov
plolispo]očenskej činnosti a o zmene adop]není niektolých zíkonov, ktoď nadobudo! účinnosť

dňa 01 03.2019. Zákon č 54120]L9 Z. z' o ochtane oznamovatel'ov Plotispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnmi niektoých zálonov uprawje:

podmienky poskýovania ochrarry osobám v placovnoplávnom vďahu v súvislosti s
oznamovaním kliminaliry alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len ',protispoločenská
činnosť"),
práva a poviÍmosti osób p oznamovaní protispoločenskej činnosti a

zriadenie, postavenie a pósobnosť Úradu na oc}uanu oznamovate]'o\' protispoločenskej
činnosti (ďalei len ,'Úrad").

2 v zmysle ustanovenia $ 10 ods. 1 zákonaje zamestnávateL, kto|í|
' zamestnáva najmenej 50 zamestnaocov,

' je orgiínom verejne.j noci' ktoÚ zamestnáva najmenej 5 zamestnancov,
povirrný v sulade s ustanovením s 10 ods' 8 zákorra vydať vnútomý pledpis' v L1orom určí
podrobnosti o:

a) podávaní oznámení,
b) prevelovaní oznánení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení'
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovatel'4
d) evidovaní oznámení podl'a ust' $ 1 1 ods' l zákona,
e) oboznamovani oznamovatel'a s ýsledkom prevererria jeho oznámenia,
f) spracúvaní osobných údajov uveden v oznámení.

3 ' v zmysle ustanovenia $ 10 ods' 1 posledne.j vety zákona1e v obci a vo vyššom úzeÍÍrom celku
zodpovednou osobou hlavn j konrrolór'

4' ZamestnávateL obec Vysoká nad Kysucou, vysoká nad Kysucou 215' 023 55 Vysoká nad

Kysucou, IČo: 00314340 ' zastúpený: MgI' Anton varecha , flrnkcia: štatutár (ďalej len

',zamestnávatel"') 
v zmysle vyššie uvedeného vydáva intemú smemicu (ďalej len 

''smemica")
za účelom úpravy postupov pri prijímaní a vybavovaní ozniimení plotispoločenskej ěinnosti.
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2.

4.
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Pledmetná smemica obsahuje aj úpravu práv zamestnancov zamestnávatel'a v súvislosti s
oznalnovaním plotispoločenskej činnosti' o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svoiím
zaÚestnaní]n. Táto smernicaje závázná pre všetkých zamestnancov zamestnávatel'a.

článok II.
vymedzenie základných pojmov

l. zákon je Zikon č' 54l20I9 Z. z. o ocb,rane oznamovatel'ov plotispoločenskej činnosti a o

zmene a doplnení nlektoďch zákonov

Oznamovatel' (ďďej v texte označovaný aj ako osoba. ktorá podala oznámenie) je fyzická
osoba, ktorá v <Jobrej viere urobi oznámenie orgánu p slušnému na prijatie ozniímenia. Ijradu

alebo zamestnávatel'ovi' Za oznamovateLa sa považuje aj blízka osoba oznamovatela' ktoráje
v placovnoprávnom vďahu k tomu istému zamestnávateLovi ako oznamovatel'' k

zamestnávatel'ovi' ktolýje závislou osobouvo vďahu k zamestnávatelovi oznamovatel'a alebo

k zanrestnávatel'ovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateLom oznamovatel]a'

Blízkou osoboujev zmysle ust' s 1l6zákonač 40/1964 Zb občiansky zákonník je pnbuzný

v priamom rade, súrodenec a manŽel' Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa

pokladajú za osoby sebe navzá.jom blízke, ak by ujmu, ktorlr uhpela jedna z nich, druhá

dóvodne pociťovala ako vlastnú ujnu'

oznámením sa lozum]e uvedenie skutočností, o ktorych sa ffzická osoba dozvedela v
súvlslosti s ýkonom svojho zamestnania' povolania, postavenia alebo funkcie alebo v
súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktolé sa tj.kajú plotispoločenskej činnosti'

5. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie' ktoré móže prispiet'ďebo p.ispelo k
objasneniu závaá1ej plotispoločenskej činnostj alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej

páchatel'a'

6- záv^žno! pÍotispoločenskou činnosťou sa roanmleI
a) trestný čin poškodzovania Íinančných záujmov Ewópskej únie podl'a ust. $$ 261 až 263

Tlestného zríkona, testný čin machinácií pÍi velejnom obstalávaní a verejnej draŽbe podLa ust'

$$ 266 až 268 Trestného zrá}ona, trestné činy velejných činitelov podl'a ust. $6 326 až 321a

Trestného ziikona alebo trestné činy korupcie podfa us1' ss 328 až 336b Trestného zákona,

b) trestný čiD, za ktolý Trestný zákon ustanovuje fuest odňatia slobody s homou hranicou trestnej

sadzby plevyšujúcou tri loky,
c) správny delikt. za hory možno uložiť pokutu s homou hlanicou určenou výPočtom,

d) správny deliLt, za líorý možno uložiť pokutu s homou hranicou vo výške najmenej 30

000 euÍ'
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7. Pracovnoprávnym vzt'ahom je pracovný pomer, obdobný pracovný váah,
štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.

9.

8.

2

3.

osobnylddj'sk-WB''..-o., Námes!e oslobodite'oV 3/A,
040 01 Košice'staré Mesto, lco 52 695 352

Konaním v dobrej vieře sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhradom na okolnostl, ktoré sújej
známe' a vedomosti, ktoré v čase oznrímenia má, sa odóvodnene domnieva' že uvádzané

skutočnosli sú pravdivé. v pochybnostiach sa konanie povaŽuje za konanie v dobrej viele'
do\tedy, kým sa neFeúríže opak.

ZodpoYedná osoba.ie nezávislá osoba, ktorá plní úlohy zamestnávatefa podLa ust. s 10 ods' 4

až 7 a ust' s 11 ods' 1 Zíkona' Je viazaná len pok}.nmi Štatutárneho orgánu zamestnávateLa

alebo štatutrímeho olgiínu materskei spoločnosti'

l0 Poradný konzultant je odbome spósobila vykonávať poradenskú činnost' ple zodpovednú

osobu pósobiacu u zanestnávateLa.

]1' Dotknutá osobaje osoba v ozniímení konlÍétne oznaěená ako zamestnanec alebo štatutámy
zástupca zamestnávateLa, ploti ktolému ozniímenie smeruje'

12' Přacovnoprávny úkon je právny úkon zamestnávatel'a alebo vydanie rozhodnutia
zamestnávate]'om v pracovnoprávnom vzťahu

13. Úrad je Úrad na ocfuanu ozramovatelov plotispoločenskej činnosti, ktolý sa zriaďuje ako
nezávislý oIgiiLn štátnej splávy s celoštátnou pósobnost'ou, kto.i chráni pláva a opláVnené
záujmy oznamovatel'ov pri oznamovaní protispoločenskej čirrnosti

čÉnok III.
Podávánie, prijímánie, Preverovanie, evidovanie a rTbaYovanie oznámení

1' oznrímenie možno podať písomne, prostedníctvom elelr1ronickej pošty a plostredníctvom
elektronického portá1u skrz webové sídlo www oclťanaoznamovatela.sk alebo skz webové
sídlo WWW ochranaozna]Ťovátelov sk

Preverovarue oznánenia v anysle ziíkona vykonáva zodpovedná osoba, ktorou je hlar'ný
konfuo1óÍ.

Písomné ozniímenie je možné podat' plostedníctvom poštovej schrráÍ](y nachádzajúcej sa
v sídle zamestnávateLa v zalepenej obálke s vyznačenou poznéntkou ,'Neotvárať oznámenie
y zmlsle zákona č' 51/2019 Z' z''''
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4. ZamestnávateL je povinný umiestnit' poštovú sclÍánku vo svojom sidle takým spósobom' aby
mal každý zamestnanec možnost' podať oznámenie v zmysle predchádzajúceho bodLr t€jto

smemlce.

5' ZamestnávateL je povinný poveriť pravidelným }Tpllázdňovaním poštovej schrránky

nachádzajúcej sa v sídle zamestnávatel'a svojho zamestnanca

ZamestDanec poverený zfunestnávateLom na lTplázdňovanie poštovej schrrínky nachádzajúcej

sa v sídle Zamestnávatel'a je povinný schfiínku \Tplázdňovať pravidelne v časovom intervale

1 x do týždňa

Zamestnanec povercný r'yprrízdňovaním poštovej scbúrínky podl'a pledchádzajúceho bodu tej to

smemice je povinrrý evidovať tak1o dolučené ozniímenia vna to osobitne určenej podacej

knihe.

Zamestnanec poverený evidenciou písomných oznámení doručených zamestnávatel'ovi
plosťedníctvom poštovej scbrrínky nachádzajúcej sa v sídle prevádzkovate]'aje povinný prijaté

oznámenia bez zbÍočného odkladu postupit' zodpovednej osobe.

Zamestnanec poveťený vypnidňovaním poštovej schliinky a evldenoou písomných oznámení
nie je oprávnený obá]ku s doručeným oznámením s \,Jznačenou poznánkou ,, Neotvórať '
oznámenie v zmysle zákona č 51/20]9 Z- z " olýoÍit'.

Pisomné oznámenie je možné zaslať plostredníctvom pošly s uvedením zodpovedne.j osoby
ako koncového adresáta

6.

'7.

8

9.

t0

1l. Písomné oznámenie v zmysle predchádzajúceho bodu musí by' podané resp' zaslarré

zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou ,,Neotvóťať oznóme ie ý zmysle zókona
54/2419 Z. z "

]2. Prostedníctvom elektronickej pošty je ozniímenie možné uskuÍočniť jeho zaslaním na e-
mailovú adlesu zodpovednej osoby: info@ochrarraoznamovatela.sk Predmetný spósob
podávania oznámeniaje oznamovatefom pristupný 24 hodín denne

13 Prostedníctvom e]ektronrckého poltálu sklz webové sídl www,ochranaoznarnovatcla sk
oznámenie moŽné uskutočniť
predmetný spósob podávania

č

a]ebo skrz webové sí.l]o www ochráneo7narnovatelov sk

o

J
v}plnením tam sa nachádzajúceho elektronického formuliira.
oznámeniaje oznamovatel'om prístupný 24 hodín denne'

14 Zodpovedná osoba je por'inná prijať kaŽdé ozlámenie'
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15 KaŽdé ozniimenie je zodpovedná osoba povinaá bez zbýočného odkladu
zaevidovať v na to osobitne určenej podacej knihe, t- j. v evidencii oznlímení'

16' Zodpovedná osoba je povinná kaŽdému doručenému ozrriímeniu p deliť spisovú
značku ozlámenia' Spisová značka oznámeniaje lvolená poradovým číslomjeho doručenia
a Iokom doručenia.

l7 Zodpovedná osoba a zamestnávatel' sú pri ozniímeniach povimí zachovávať m]čarÍivosť o
totoŽnosti osoby. krorá podala oznámenie.

18' Povinnost' zamestnávatefa zachovávať mlčanlivost' o totožnosti osoby, ktorá podala
ozniímenie íaá aj po skončení pracovnoprár'neho vďahu medzi estnávatel'om
a osobou, ktorá podala oznámenie.

19' Poaifulosť zodpovednej osoby zachovávat' mlčanlivosť o totožnosti osoby' ktorá podala
oznámenie hvá aj po skončení výkonu funkcie zodpovednej osoby' ktolá takéto oa]ámenie
p jala.

20. P pleverovaní oznámenia zodpovedná osoba posudzuje obsai oznámenia bez ohl'adu na
jeho označenie

21 Ak z obsahu oznrímenia lyp]]iva' že oznrímením v zmysle zákona je iba jeho čast'' v zrrysle
tejto smemice zodpovedná osoba preverí len p slušnú časť oznámenia' Čast' ozniímenia,
na ktoÍu sa nevzl'ahuje zríkon, zodpovedná osoba vybaví v zmysle ostatných príslušných
práwych predpisov

22. Y pripaó'e, ak z obsa}ru oznámenia lyplýva' že nej de o oznárnenie podLa ziíkona a teda na
r'ybavenie oznrímeniaje príslušný iný orgrín, zodpovedná osoba je povinná oznámenie bez
zb}točného odkladu postupiť tomuto vecne prislušnému olgánu. v takomto pfiPade je
zodpovedná osoba povinrrá o postúpení oznlimenia bez zb}'točného odkladu informovať
osobu, ktorá takéto oznrámeníe podala.

23. Zodpovedná osoba je povinná preverit' kaŽdé ozniímenie do 90 dní od jeho prijatia.
Uvedenú lehotuje možné predÍžiť o ďalších 30 dní s tým, žepredÍŽenie oznáni zodpove<Jná

osoba oznamoralel'ovi s uredenim dóvodov prediŽenia

24. Za prel,ererie ozniímenia sa považuje aj postupenie veci na vybavenie podl'a Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov

osobnyuddj.sk-WB' s.l'o., Náínestie osloboditelbv 3/A,
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25' V prípade' ak na plevelmie a meritóme vybavenie oznámenia je nevyhnutné doplnerue
tesp. sprcsnenie údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba je povinná bez
Zbýočného odkladu vyzvat' osobu, ktolá podala oznámenie, na jeho doplnenie alebo

splesnenie s určením lehoty na doplncnie lesp spresnenie údajov. Lehota podla
predchádzajúcej vety tohto bodu smemice nesmie b1't'kratšia ako 5 pracovných dní.

26' v prípade, ak z infomácií, ktoré sú súčasťou alebo prilol'tou oznámenia, vypl]iva totožnosa

oznamovatefa oznámenia' zodpovedná osoba s tak]hnito informáclami dotknutú osobu

neoboznámi. Zodpovedná osoba vyzve dotknutú osobu len na uvedenie, Iesp predloŽenie

skutočností nevyhnutných na spol'ahlivé prevelenie oznánenia

27' Zodpovedná osobaje oprávnená v rozsabu nevyhnutne potrebnom na vybavenie oznáme a

písomne \Tzvat' osobu' ktolá podala oznámenie' zamestnávatela. ako aj dotknutú osobu,

na poskytnutie súčinnosti pri pleverovaní ozniímenia. to všetko spolu s určením plimeranej

lehoty na jej poskytnutie súčinnosti' Lehota podLa predchádza;úcej vety tohto bodu
Smemice nesmie b}'t' ka1šia ako 5 pracovných dní'

28' Zodpovedná osoba spíše o výsledku plevelenia oznámenia písorrmý záznam (d'alej len ako

,,zázÍ,€,:fi''')' obsahom záznamu je uvedenie skutočností. ktoré uvádza oznamovatel'
oznámenia' obsahom záznamu je taktiež vyjadrenie zodpovednej osoby ku každej
skutočnosti uvádzanej oznamovateLom' a to jednak z 1 adiska pleverenia plavdivosti
tvldených skutočností, ako q z hl'adiska posúdenia ich právnej relevancie vo vďahu k
možnému naplneniu pNku protiprámosti

29. zi:znam podra ptedchádzajúceho bodu tejto smernice musí obsahovať: dátum doruěenia
ozniímenia, spósob, ákým bolo oznámenie zodpovednej osobe doručené' spisovú značku
ozniímenia p de]enú zodpovednou osobou' označenie dotknutej osoby, ploti ktolej
oznámenie oznamovatel'a smerovala, označenie twdených skutočností uvedených osobou'
ktorá oznlímenie Podala, lajadrenie zodpovednej osoby ku kťdej z tvldených skutočností
uvedených osobou, ktolá ozniímenie podala, a tojednak z hl'adiska preverenta pravdivosti
t\'Ťdených skutočností, ako aj z hťadiska posúdenia ich právnej relevancie. vo vá'ahu
k možnému neplneniu pNku plotiprávnosti, označenie tvrdených skutočnosti uvedených
dotknutou osobou' lyjadrenie zodpovednej osoby ku každej z twdených skutočDostí
uvedených dotknutou osobou, ato jednak z hl'adiska preverenia pravdivosti twdených
skutočností, ako aj z hl'adiska posúdenia ich prár'nej relevancie vo vzt'ahu k možnému
neplneniu ptvku protiprá\.nosti' ýsledok preverenia ozniímenia, dátum skončenia
plevercnia oznámenia a podpis zodpovednej osoby.

30' Zodpovedná osoba je povinná qýsledok preverenía ozniímenia vo forme písomného

ziíznamu zaslat'osobe, ktolá ozniímenie podala, najneskór do 10 dní odjeho pre!erenia

osobnwdaisk-WB' s.r-o_, Námesti€ 05 obodlt€l'ov 3/A'
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31. Výsledok plevelenia ozniímenia podla Predchádzajúceho bodu Je zodpovedná osoba
povinná zaslat'v zmysle vyššie uvedeného na adlesu oznamovatela doporučene s v adou
doručenia 

',do 
vlastných úk", v p pade, ak bolo ozni1menie doručené iným spósobom, ako

je spósob uvedený v článku III. bode 12 a bode 13 tejto Smernlce'

32. Výsledok prevelenia ozniímenia podťa bodu 30. tohto č]ánku Smemice je zodpovedná
osoba povinná zaslat' elektonicky na adresu oznamovate]'a v prípade' ak bolo omámenie
doručené zodpovednej osobe spósobom uvedeným v článku III bode 12 a bode l 3 tejto
Smemice

33. At bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podl'a Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v
Iozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do l0 dní od doručenia tohto Úsledku s ním
obozniími aj oznamovateLa.

34 Z preverovania oznrímeniaje vy]účená zodpovedná osoba v pripadoch, ak|

a) ozniímenie smeluje priamo voči zodpovednej osobe,

b) vál'adom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mat'
pochybnost' o nezaujatosti zodpovednej osoby k p.everovanej veci, k osobe' ktolá
oznámenie podala alebo k iným dotknutým osobám, ktoých sa oznámenie tiež priamo či
nepriamo doýka'

35' Podanie ozIímenia nesmie b1ť dóvodom na q^r'odzovanie dósledkov, ktoré by osobe
podávajúcej oznámenie spósobili akúkol'vek ujrnu'

3ó. Ak sa v prípade prevelovania ozrlímenia preukáŽe, že došlo k spáchaniu činu. koq; napina
znaky skutkovej podstaty trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť
ozfuímiť orgáoom činným v fuestnom konaní'

článok lv.
Evidovanie oznámení

1. Zamestnávateťje poviDný najmenej počas troch lokov odo dňa doručenia oznámenia viesť
evidenciu oznánení' Evidencia oznámení podl'a predchádzajúcej vety musí obsahovať:

a) dátum donrčenia oznámenia'
b) meno' priezvisko apobý oznamovateLa'
c) predmet oznámenia,
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d) ýsledok preverenla oznánenía'
e) dátum skončenia pr"u"."oiu o"ná-"niu'

2. ZamestnávateL .je povinný p jat' primerané bezpečnostné a olganizačné opabenia s cieLom
zaistit'úroveň bezpečnosti ockany osobných údajov pri evidencii ozniímení podfa
predchád/aiúceho hodu lejlo smemice.

Čunok v.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov vedených v evidencii oznámení

]' PIe potreby vedenia evidencie ozniímení' ple potleby komunikácie s osobou podávajúcou

ozniímenie. ako aj ple poteby komunikácie s olgánmi činnými v fuestnom konaní' resp
splávnymi olgiírllni, je zamestnávatel' v Zastúpení zodpovednou osobou oprávnený spracúvat'
osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezl'isko a pobý oznamovate]'a. vyššie
uvedené osobné údaje dotknutej osoby Zamestnávatel spracúva v súlade s čl. 6 ods. l písm c)
NARIADENIA EURÓPSKEHo PARLAMENTU A RADY (EÚ ) )01616'79 z2'7. aprí1a2o16
o ochlane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov ao vol'nom pohybe takýchto údajov,
ktoqÍrn sa zrušuje smemica 95/46lES (všeobecné naiadenie o ochrane údajov), resp v súlade
sust' s 13 ods. l písm. c) zákona č \8/2018 z. z. o ochrane osobných údajor a o zmene a

doplnení niektoďch zákonov (ďalej len ako zákon o ochÍane osobných údajov).

2' Pri plevelovaní oznámenia, najmá pn oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom oznr'menia,
je zodpovedná osoba povinná dbat' na ochťanu osobných údajov v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov.

3' Zamesmávatel' je povinný poučit' zodpovednÚ osobu s ohfadom na rozsalr práv a povinností,
ktolé jej ako oprávnenej osobe v}pl:ívajú zo všeobecného nariadenia o ocbrane úda';ov pn
spracúvaní osobných údajov

Článok vI.
ochrana oznamovaÚcl'a závažÍej protispoločenskej ěinnosti

l oznanovatef má právo spolu s oznámením závaŽnej plotispoločenskej činnosti, ktorá je
fueslným činom podať Žiadosť o posk}tnutie ochrarry Žiadosť o poskýnutie ocbrany sa

podáva prokurátorovt písomne alebo ústne do zápisnice O tomto práve je zodpovedná osoba
povinná oznamoVatela informovať-

2' V plípade, ak prokurátor poskýne oznan]ovatel'ovi ochranu' túto skutočnosf písomne ozniími
oznamo\a]el'ovi.,,amesmá\alel'o\ j a Uradu'
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3' oznamovatet má právo spolu s oznámením závažnej Protispoločenskei činnosti, ktorá je

splávnym deliktom podať žiadosť o posk}'h'tutie ochany Žiadosť o posk}tnutie ochrany sa

podáva správnemu olgánu' ktoď je p slušný na konanie o sprár'rrom delikte písomne alebo

ústne do záplsnice. o tomto pÍáveje zodpovedná osoba povinná oznamovatela informovat'

4.

5

6.

V prípade' ak orgán príslušný na konanie o sprá\']]om delikte posk}'tne oznamovatelovi

ochlanu, túto skutočnost' písomne oznámi oznamovateLovi, zamestnávatel'ovi a Úradu'

Dolučením oznámenia o posk}tnutí ochrany Zamestnávatefovi sa oznaÍnovatel stáva

chránenýn oznamo!atel'om'

Zamestnávatel' móže urobit' pracor'noprávny úkon voči chliínenému oznamovatel'ovi, na ktolý

nedal chránený oznamor atel'or i súh]as. len 'o su]rlasom |' radtt'

7. Právny úkon, na ktorý Úrad neudelil súhlas je neplatný'

8' Súhlas úradu sa nelryžaduje, ak sa pracor'noprávnym úkoDom p znáva narok alebo ak ide o

pracovnoprávny ífton súvisiaci so skončením placoýnoprár'neho vzťahu. ktory je dósledkom

plávnej skutočnosti, ktorá nezávisi od posúdenia zamestnávatel'al

9- Žiadost' zamestnávatela o udelenie súhlasu adresovaná Úradu obsahuje:

a) označenie zamestnávatef a'

b) meno, priezvisko, dáfum naJodenia a pobÍ chrlíneného oznamovateťa,

c) označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas úradu,

d) odóvodnenie potreby vykonania placo\.noprávneho úkonu.

10 ochJana oznamovatel'a zaniká:

a) doručením písomného ozniímenia chráneného oznamovate]'a o Ýzdaní sa ocbrany úradu,

b) skončením alebo ziínikom pracovnoprávneho vzt'ahu chriíneného oznamovatel'a'

c) uplynutín troch roko! od skončenia trestného konania alebo konania o splá\'nom delikte;

o ana však nezaniká, ak sa řestné konanie skončí postupením veci inému olganu,

d) odsúdením clrrríneného oznamovatefa za testný čin kivého obvinenia a]ebo za testný čin

krivej v]ýpovede a krivej prisahy v súvislosti s Wobením kvalifikovaDého ozniímenla, alebo

e) dortčením písomného oznámenia olgánu' ktory poskytol ocbranu. zamestnávatel'ovi. ak sa

preukáže, že kvalifikované oznámenie nieje konaním v dobrej viere'

' Právnou Skutočnosl'ou' kolá neŽvisi od posúdenn zamestnávate]'a Je napr povi osť zameshávatel'a
preradrť zamestnanca na inú pmcu v sú]ade s ust s 5 5 ods 2 a 3 ákona č 3l ] l2o0l Z z. ZákoÍ,Íik pŤáce

alebo v pripade skončenia přacovného pomeru dohodou v súlade sust | 60 zakona č 311l2oo1 7'. z
Zákonník prace
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11. v prípade skončeniaalebo zániku pracovnopÍávneho vďahu cfuáneného oznamovateLa,je túto

skutočnosť zamestnávatel' povinný bezodkladne oznamiť Úradu a oÍgánu, ktoÚ posk)'tol
oznamovatel'ovi ochranu.

článok vII.
Odmena

1. Poskýnutie odmeny Zo strany Úradu v pripad€ kvalifikovaného oznámenia sa riadi
pdslušnými ustanoveniami zákona'

článok VIII.
Záveřečné ustanovenia

1. Táto smemica ako aj úplné zneoie zákona je zverejnené a dostupné všetk]hn zamestnancom
zamestnávate]'a na webovom sídle zamestnávahel'a '!4!.9'.. r!'urvd.k1srlll,,lk

2' Zamestnávatel' zabezpečí informovanie všetkých Zamestnancov o teJto smernici a o zákone č.

54/2019 Z. z- o ochJane oznamovatel'ov plotispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niekto|ých zákonov a vyhotoví o tom písomný záznam. Táto snemíca nadobúda platnost' a

účinnost' dňom .- .?1:.|'!:.'?! !.!' . ''.

día'''a'1''.,|''(.:' !.9' |'l

KvsDcou

osobnyudoj.sk-wB, s..-o., Námestie os obodite oV 3/A,
04o o'l Košice_staré lýesto' Čo:52 695 352

'" 1 '
<á iiad

lnÍolirkc:02 / 800 gaa 80
(v pra.ovné dn od 300 do ]6:00)

E_dailj ]nío@osobnyUdé] sk

hg' Tomáš DopiÍák

odborný garant




