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S M E R N I C E 

REKTORA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL 

GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
 

z 18. novembra 2015 
 

o oznamovaní  

protispoločenskej činnosti 
 

 

 
Rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v súlade s 

§ 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

a Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/205 o vybavovaní podnetov 

oznamujúcich protispoločenskú činnosť zverejnených 17. júna 2015 vo Vestníku Ministerstva 

obrany, čiastka 49 vydáva tieto Smernice Akadémie ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika o oznamovaní protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernice“). 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1. Tieto smernice primerane upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a overovaní  

oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti v rámci Akadémie ozbrojených síl 

generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“ alebo 

„zamestnávateľ“), ako aj práva zamestnancov Akadémie ozbrojených síl 

a profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Akadémie ozbrojených 

síl (ďalej len „zamestnanci“) oznamovať kriminalitu alebo inú protispoločenskú činnosť 

svojho zamestnávateľa, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 

povolania, postavenia alebo funkcie. Tieto smernice zároveň upravujú podrobnosti o 

oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní 

mlčanlivosti pri vybavovaní podnetov. 

2. Tieto smernice sú záväzné pre všetkých zamestnancov Akadémie ozbrojených síl. 

  

Čl. II 

Základné pojmy 

1. Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Akadémia ozbrojených síl a 

ktorá v dobrej viere urobí oznámenie 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 Akadémii ozbrojených síl. 
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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. Závažná protispoločenská činnosť je protiprávne konanie, ktoré je: 

a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev podľa § 261 až § 263 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“);  

b) trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 

Trestného zákona; 

c) niektorým z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie 

úlohy verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného 

zákona; 

d) niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti 

Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná 

korupcia); 

e) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 

hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo  

f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 

50 000 EUR.
1
) 

4. Podnet je: 

a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia (uvedenie skutočností, o ktorých sa 

oznamovateľ dozvedel 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. 

Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko 

a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva. 

5. Zodpovednou osobou na prijímanie a vybavovanie podnetov je sekcia kontroly 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „zodpovedná osoba“).
2
) 

 

Čl. III 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti 

1. Oznamovateľ podáva podnet nasledujúcimi spôsobmi: 

                                                           
1
)   § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2
) Smernica  Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/205 o vybavovaní podnetov oznamujúcich 

protispoločenskú činnosť zverejnených 17. júna 2015 vo Vestníku Ministerstva obrany, čiastka 49.  
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a) písomne na adresu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O 

PROTISPOLOČENSKEJ 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 telefónne číslo 0960/312 615, 

e) ústne u zodpovednej osoby. 

2.  Ak je podnet podaný ústne, zamestnanci zodpovednej osoby vyhotovia písomný záznam o 

podaní podnetu (ďalej len „záznam“). Záznam obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu 

oznamovateľa (tieto údaje sa nevyžadujú , ak ide o anonymný podnet), predmet podnetu, 

deň a hodinu vyhotovenia záznamu, meno, priezvisko a podpisy zamestnancov 

zodpovednej osoby, ktorí záznam vyhotovili. 

3. Ak Akadémia ozbrojených síl príjme podanie, označené na obálke ako „PODNET O 

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, takéto podanie neotvára, ale ho bezodkladne, 

najneskôr do 3 pracovných dní, postúpi zodpovednej osobe. Ak Akadémia ozbrojených síl 

prijala podanie v neoznačenej obálke, pričom z jeho obsahu vyplýva, že ide 

o podnet podľa čl. 2 ods. 4, postúpi takéto podanie bezodkladne, najneskôr do 3 

pracovných dní zodpovednej osobe. 

4.  Podanie označené ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ je oprávnený 

otvoriť iba vedúci zodpovednej osoby a ním poverený zamestnanec. 

 

Čl. IV 

Preverovanie podnetov, oprávnenia zodpovednej osoby a  

zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet 

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba, ktorá je povinná prijať každý 

podnet.  

2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. 

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť podania podľa týchto smerníc, 

prešetrí sa  len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod 

ktorý spadajú (napr. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). 

4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že sa nejedná o podnet podľa týchto smerníc, ale na 

vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi 

príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania, ak je 

tento známy. 

5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho 

prijatia. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená a to najviac o ďalších 

30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je zodpovedná osoba 

povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, ak je tento známy. Celková lehota 

preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia. 

mailto:protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
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6. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná 

osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo 

spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. 

7. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi zodpovedná osoba bez 

zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca s obsahom podnetu a umožní mu 

vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na 

spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba 

povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu 

osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že z informácií, 

ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, 

zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani rektora 

neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na 

spoľahlivé preverenie podnetu. 

8. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa 

podnetu, ako aj dotknutého zamestnanca na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s 

určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. 

9. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom 

zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej 

skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska 

posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti. 

10. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, 

ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu. 

11. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, 

zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom 

konaní.  

12. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti 

podávateľa podnetu. 

 

Čl. V 

Poskytovanie ochrany  

1. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť, ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejedná sa  

o povinnosť mlčanlivosti podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona. 

2. Konaním v dobrej viere sa na účely zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na 

okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o 

pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v 

dobrej viere, kým sa nepreukáže opak. 
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3. Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, je možné 

podať žiadosť o poskytnutie ochrany prokurátorovi, okrem konania pred súdom, kedy sa 

žiadosť podáva súdu, ktorý koná vo veci.
3
) 

4. Pri oznámení protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, je možné podať 

žiadosť o poskytnutie ochrany orgánu, ktorý správny delikt prejednáva.
4
) 

5. Ak príslušný orgán (t. z. prokuratúra, súd, správny orgán) zistí, že osoba, ktorá podala 

žiadosť o poskytnutie ochrany je oznamovateľom, ohlási to inšpektorátu práce, 

zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom.  

6. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom 

vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim 

súhlasom inšpektorátu práce; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny 

vojak, sa súhlas inšpektorátu práce vyžaduje len ak tak ustanovuje osobitný predpis.
5
)  

 

Čl. VI 

Evidovanie podnetov 

Zodpovedná osoba vedie centrálnu evidenciu podnetov v rozsahu a spôsobom podľa § 12 

zákona; evidencia je vedená oddelene od ostatných písomností. 

 

Čl. VII 

Oboznamovanie osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia 

1. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie 

skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a 

to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej 

relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.  

2. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná 

zaslať oznamovateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. 

 

Čl. VIII 

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete 

Zodpovedná osoba je oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu 

meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa a
 
v súlade s osobitným predpisom.

6
) 

 

 

 

                                                           
3
)  § 3 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. 

4
)  § 5 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z.   

5
)  § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6
) Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 
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Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto smernice sú dostupné všetkým zamestnancom Akadémie ozbrojených síl na 

intranetovej stránke Akadémie ozbrojených síl ako aj na webovom sídle, t. z. www.aos.sk.  

2. Za dodržanie týchto smerníc sú rektorovi Akadémie ozbrojených síl zodpovední všetci 

zamestnanci Akadémie ozbrojených síl. Nedodržanie týchto smerníc sa považuje za 

porušenie pracovnej disciplíny.   

3. Vedúci zamestnanci úsekov a katedier sú povinní preukázateľným spôsobom oboznámiť 

svojich podriadených s týmito smernicami a vyhotoviť o tom prezenčnú listinu podľa 

Prílohy 1, ktorú sú povinní predložiť do 8. januára 2016 odbornému radcovi. Odborný 

radca zabezpečí pripojenie prezenčných listín k výtlačku uloženému na Distribučnom 

centre NATO a STO Akadémie ozbrojených síl.  

4. Tieto smernice nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu rektorom Akadémie 

ozbrojených síl. Týmto dňom strácajú  účinnosť Smernice rektora Akadémie ozbrojených 

síl generála Milana Rastislava Štefánika o oznamovaní protispoločenskej činnosti                

č. Q-450 z 26. júna 2015. 

 

V Liptovskom Mikuláši  18.  novembra 2015 

 

 

 

 

      

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. 

rektor 

v. r. 

 

 

 

 

 

http://www.aos.sk/


Príloha 1 

 

Prezenčná listina o oboznámení zamestnanca so  

Smernicami rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika o oznamovaní protispoločenskej činnosti č. Q-451 

 

ÚSEK PROREKTORA PRE VZDELÁVANIE/ PRE VEDU/ PRE 

VOJENSKÉ VECI/ KVESTÚRY / KATEDRA ..........* 

Por.č. Hodnosť, titul, meno, priezvisko 
Dátum 

oboznámenia 
Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
* Nehodiace sa pri tlači odstráňte, príp. doplňte. 


