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Júl 2019
Tato smernica upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred
neoprávneným postihom v pracovno-právnom vzťahu, v súvislosti s oznamovaním
kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb v
oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného konania.
Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o ochrane
utajovaných skutočnosti, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového
tajomstva, o poskytovaní a sprístupňovaní údajov z utajovanej dokumentácie,
povinnosti o mlčanlivosti príslušných pracovníkov, ani povinnosť oznámenia trestného
činu, alebo prekazenia trestného činu.
Vzhľadom na skutočnosť, že Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, ich povinnosťou je určiť osobu, ktorá plní
nasledovné úlohy:
1) zodpovedá priamo štatutárnemu organu štátneho podniku PS SR, š.p.
2)

je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dni od jeho prijatia, tuto lehotu
možno predĺžit’ o ďalších 30 dni s tým, že pri neanonymných podnetoch sa
predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet s uvedením dôvodov predĺženia

3)

táto smernica bude k dispozícii na sekretariáte riaditeľa podniku a na
informačných tabuliach podniku a ostatných pracoviskách

4)

pri preverovaní neanonymných podnetov je povinnosťou určenej osoby
zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet

5)

poverená osoba je povinná oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho
preverenia do 10 dni od preverenia podnetu.

6)

Spôsob podávania oznámení: a, oznámenie možno podať písomne, ústne do
záznamu alebo elektronickou poštou
b, oznámenie možno podať zodpovednej osobe alebo do podateľne
zamestnávateľa, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať
zodpovednej osobe
c, oznámenie ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom
zodpovednej osoby
d, oznámenie elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej
osoby: lukaslipovsky@pssr.sk 24 hodín denne
e, oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba
odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na
vybavenie zodpovednej osobe.

7)

Údaje uvedené v oznámení sa môžu zverejniť po predchádzajúcom súhlase
oznamovateľa

Zamestnávateľ v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. určuje za zodpovednú osobu
na vykonávanie činnosti podľa tejto smernice
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pána Ing. Lukáša Lipovského
Poverená osoba bude ďalej plniť nasledovné úlohy.
Po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu, viesť evidenciu podnetov v
nasledovnom rozsahu:
 dátum doručenia podnetu
 meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podala podnet, ak ide o anonym
 podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet
 predmet podnetu
 výsledok preverenia podnetu
 dátum preverenia skončenia podnetu
Ak sa osoba, ktorá podala podnet domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu
bol voči nej urobený pracovno-právny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať
inšpektorát prace do 7 dni odo dňa, keď sa dozvedela o pracovno-právnom úkone, o
pozastavenie účinnosti tohto pracovno-právneho úkonu.
Inšpektorát práce bezodkladne pozastaví účinnosť pracovno-právneho úkonu,
ak bola dodržaná vyššie uvedená lehota, a ak je dôvodné podozrenie, že tento
pracovno-právny úkon bol urobený v súvislosti s podaním podnetu.
V potvrdení podľa vyššie uvedeného odseku sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet, označenie zamestnávateľa a
pracovno-právny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak inšpektorát práce
nevyhovie žiadosti, písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, dôvody
nepozastavenia účinnosti pracovno-právneho úkonu.
Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila
oznámenie pred účinnosťou tohto zákona a podala žiadosť o poskytnutie ochrany
podľa tohto zákona. Ochrana poskytnutá podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. trvá aj naďalej s tým, že
ochranu podľa tohto zákona poskytuje inšpektorát práce do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov od zvolenia predsedu úradu národnou radou.
Oznamovateľ, ak nie je zároveň poškodený, má okrem iných práv
ustanovených týmto zákonom právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich
doplnenie a predkladať dôkazy.
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti má právo na poskytnutie právnej
pomoci v konaní pred správnym súdom o správnej žalobe proti rozhodnutiu Úradu na
ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ak
a) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti rozhodol o udelení
súhlasu na právny úkon alebo na vydanie rozhodnutia v pracovnoprávnom
vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý chránený oznamovateľ
nedal súhlas,
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b) požiadal o poskytnutie právnej pomoci a
c) nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci
podľa tohto zákona.“.
1.

Smernica č. 6/2019 zo dňa 31.07.2019 ruší smernicu č. 18/2014 a dodatok č. 1
k smernici 18/2014.

2.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.08.2019.

Ing. Péter Görözdi
riaditeľ PS SR, š.p.
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