
 
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM                                              Počet listov : 4 
DUKLA  BANSKÁ  BYSTRICA                                                   Výtlačok jediný 
Č.p.: VŠC-36-7/2015 
Dňa : .................  2015 
       
S m e r n i c a  
Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica o podávaní podnetov 
o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
  

 

 

                                                    Článok I.                 
                      Úvodné ustanovenia 

1. Smernica sa vydáva v zmysle zákona 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 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti"), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred 
neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality 
alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri 
oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti 
prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.   
 

2. Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení 
a podnetov protispoločenskej činnosti v rámci VŠC DUKLA Banská Bystrica., ako aj práva 
zamestnancov VŠC oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so 
svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov VŠC DUKLA 
Banská Bystrica. 
 

  Článok II. 
         Základné pojmy 
 

1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu 
príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia 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' k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti 
alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka 
osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi. 
2. Oznámenie je 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 prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k 
zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. 
 
 
3. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych 
konaní: 
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a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, 
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní na 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, 
f) alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 
50 000 eur. 
4. Podnetom je: 
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 páchateľa 
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej 
protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie.  
5. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a 
adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.  
6. Zodpovednou osobou je podľa ustanovenia § 11 sekcia kontroly Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „SEKO MO SR“) 
 
            Článok III. 
          Spôsob podávania podnetov 

1. Oznamovateľ podáva podnet týmito spôsobmi:             
a) písomne na adresu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O SPOLOČENSKEJ 
ČINNOSTI“,                  
b) elektronicky na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk          
c) zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra obrany Slovenskej 
republiky o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960        
d) telefaxom na číslo 0960/312 615               
e) ústne u zodpovednej osoby.  

2. Ak je na VŠC DUKLA Banská Bystrica doručené písomné podanie, označené na obálke 
ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, takéto podanie sa neotváram ale 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní postúpi zodpovednej osobe. To isté platí aj o pri 
neoznačenej obálke, pričom z obsahu podnetu vyplýva, že ide o podnet podľa čl. II ods. 4. 

3. Informácie o označení zodpovednej osoby a spôsobe podávania podnetov zverejní VŠC 
DUKLA Banská Bystrica na svojom webovom sídle  

  

   Článok IV.        
Proces vybavovania podnetov  

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba – SEKO MO SR. Preverovanie 
podnetu prebieha na základe písomného poverenia vedúceho zodpovednej osoby 
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2.  Z preverovania podnetu je vylúčená osoba, ktorá sa zúčastnila na činnosti a osoba, o ktorej 
nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo k 
predmetu podnetu. 
 
3. Zodpovedná osoba po ukončení procesu preverovania podnetu spracuje písomný zápis z 
preverovania podnetu (ďalej len „zápis“). Na vyhotovenie zápisu sa primerane použijú 
ustanovenia osobitného predpisu) s tým, že zápis obsahuje najmä výsledok preverovania 
podnetu a návrh ďalšieho spôsobu jeho vybavenia. 
 
4. Ak sa preverovaním zistí, že podnet je oznámením o závažnej protispoločenskej činnosti 
podľa čl. 2 ods. 3, zodpovedná osoba takýto podnet postúpi orgánom činným v trestnom 
konaní. O takomto postupe zodpovedná osoba informuje ministra. 
 
5. Ak sa preverovaním zistí, že podnet je oznámením o závažnej protispoločenskej činnosti 
alebo inej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, zodpovedná osoba takýto 
podnet postúpi orgánu príslušnému na prejednanie správneho deliktu. O takomto postupe 
zodpovedná osoba informuje ministra. 
 
6. Ak sa preverovaním zistí, že podnet je oznámením o inej protispoločenskej činnosti, ktorá 
je priestupkom, zodpovedná osoba, takýto podnet postúpi orgánu príslušnému na prejednanie 
priestupku. O takomto postupe zodpovedná osoba informuje ministra. 
 
7. Ak sa preverovaním zistí, že podnet neobsahuje pravdivé informácie, zodpovedná osoba 
vybaví takýto podnet odložením. 
 
 
             Článok V.  
                                              Lehota na preverenie podnetu 
 
1. Zodpovedná osoba preverí každý podnet do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Lehota 90 
kalendárnych dní začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom podnet prijala 
zodpovedná osoba alebo organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2. 
 
2.Vedúci zodpovednej osoby môže lehotu podľa odseku 1 predĺžiť o ďalších 30 kalendárnych 
dní. Predĺženie lehoty a dôvody jej predĺženia oznámi zodpovedná osoba oznamovateľovi; 
túto povinnosť zodpovedná osoba nemá v prípade, ak ide o anonymný podnet. 
 

                Článok VI.          
Práva a povinnosti zodpovednej a dotknutej osoby 

 
1. Zodpovedná osoba je v súvislosti s preverovaním podnetu oprávnená v nevyhnutnom 
rozsahu: 
a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov dotknutej 

osoby, ak bezprostredne súvisia s predmetom preverovania; nedotknuteľnosť obydlia 
nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia, 

b) vyžadovať od dotknutej osoby, aby poskytla doklady, prvopisy dokladov, iné písomnosti, 
vyjadrenia a informácie vrátane záznamov dát na elektronických nosičoch informácií 
potrebné k prevereniu podnetu a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich 
úradne overené preklady do slovenského jazyka; pri vyžadovaní dokladov a informácií 
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obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje je potrebné dodržať postup 
ustanovený osobitným predpisom. 

c) odoberať na zabezpečenie dôkazov vzorky a iné materiály, premiestňovať ich mimo 
priestorov dotknutej osoby a vykonávať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s preverením 
podnetu, 

d) vyžadovať súčinnosť od dotknutej osoby, ako aj ďalších organizačných zložiek uvedených 
v čl. 1 ods. 2, ktoré majú vzťah k predmetu preverovania, 

e) s cieľom riadneho a včasného preverenia podnetu písomne vyžadovať od oznamovateľa v 
určenej lehote doplnenie a spresnenie údajov uvedených v podnete. 

 
2. Dotknutá osoba v súvislosti s preverovaním podnetu: 
a) bezodkladne poskytne zodpovednej osobe požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu 

oprávneniam zodpovednej osoby, 
b) oboznámi zodpovednú osobu s osobitnými predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na priestory dotknutej osoby, 
c) vytvára vhodné podmienky na výkon činnosti zodpovednej osoby. 
 
3. Zodpovedná osoba, dotknutá osoba a osoba, ktorá poskytla súčinnosť pri preverovaní 
podnetu zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas preverovania 
podnetu ako aj po jeho skončení. 
 
4. Zodpovedná osoba oboznámi oznamovateľa s výsledkom preverenia podnetu do desiatich 
kalendárnych dní od preverenia podnetu. Oznámenie výsledku preverenia podnetu 
oznamovateľovi je splnené odoslaním písomného oznámenia o výsledku preverenia podnetu 
prostredníctvom poštového podniku. 
 
5. Zodpovedná osoba je oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu 
meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa a v súlade s osobitným predpisom 
 

                  Článok VII.      
          Záverečné ustanovenia 

1. Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť orgánom činným v trestnom konaní nie je 
postupom uvedeným v tejto smernici dotknutá.  

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu riaditeľom VŠC DUKLA Banská 
Bystrica a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na intranete a internetovej stránke 
VŠC.       

 

V Banskej Bystrici dňa ::::::::::::::::::::::::::::: 

 

. 
 
 

    Mgr. Richard Galovič 
                            Riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 


