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R O Z H O D N U T I E  č. 17/2019 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o postupe pri oznamovaní 

protispoločenskej činnosti 

 

 

Podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti“) vydávam toto rozhodnutie o postupe pri oznamovaní protispoločenskej 

činnosti. 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Toto rozhodnutie upravuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, 

ktorým je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a rozpočtová alebo príspevková 

organizácia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „hlavné mesto“). 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

(1) Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na 

prijatie oznámenia, úradu 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. 

 

(2) Oznámenie je 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. 

 

(3) Závažná protispoločenská činnosť je protiprávne konanie, ktoré je: 

 

a)  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, 

 

b)  trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej  

 sadzby prevyšujúcou tri roky, 

http://www.bratislava.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-261
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-261
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-261
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-266
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-266
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-266
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-326
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-326
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/#paragraf-328
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/
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c)  správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo 

 

d)  správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000  

 eur, 

 

(4) Konanie v dobrej viere sa rozumie 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. 

 

Čl. 3 

Zodpovedná osoba 

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti pre zamestnávateľov uvedených v článku 1 tohto rozhodnutia je mestský 

kontrolór hlavného mesta1 (ďalej len „zodpovedná osoba“). 

 

Čl. 4 

Podávanie oznámení 

 

(1) Oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom 

svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom 

záujme a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej 

činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa, adresujú zamestnanci 

zamestnávateľa uvedeného v článku 1 tohto rozhodnutia zodpovednej osobe. 

 

(2) Oznámenie možno podať na adresu Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

 Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava nasledujúcimi spôsobmi: 

 

a) osobne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - oznámenie v zmysle zákona  

 č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ do podateľne  

 Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na adrese: Primaciálne námestie  

 1, 814 99 Bratislava, pričom podateľňa je povinná takto doručené oznámenie bez 

zbytočného  

 odkladu odovzdať zodpovednej osobe, príp. poverenému zamestnancovi z Útvaru mestského  

 kontrolóra. 

b) osobne na Útvar mestského kontrolóra v zalepenej obálke s označením „Neotvárať –  

 oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej  

 činnosti“ počas úradných hodín na adresu: Biela ulica č. 6, 814 99 Bratislava; 

c) poštou, v zalepenej obálke s označením „Neotvárať- oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019  

 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ na adresu: Magistrát hlavného  

 mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo na adresu: Mestský kontrolór, hlavné mesto SR  

 Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. 

d) emailom, na adresu: kontrolor@bratislava.sk alebo whistleblowing@bratislava.sk 

e) ústnou formou do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby. 

 

                                                           
1 § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

mailto:kontrolor@bratislava.sk
mailto:whistleblowing@bratislava.sk
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Čl. 5 

Preverovanie oznámení 

 

(1) Pri preverovaní oznámení postupuje zodpovedná osoba nezávisle, nestranne a objektívne tak, 

aby bol zistený skutočný stav. 

(2) Pri preverovaní oznámení je zodpovedná osoba oprávnená požadovať od vedúcich zamestnancov 

hlavného mesta a od vedúcich zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií 

hlavného mesta, voči ktorým plní funkciu zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti dokumenty, vyjadrenia a informácie týkajúce sa 

preverovaného oznámenia. 

(3) Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámení dodržiava lehoty na vybavenie oznámení2 a riadi sa 

postupmi určenými v zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

 

Čl. 6 

Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osoby 

 

Zodpovedná osoba a zamestnanci podľa čl. 1 tohto rozhodnutia, ktorí prídu do styku 

s korešpondenciou týkajúcou sa oznámení protispoločenskej činnosti sú povinní pri spracovaní 

osobných údajov osoby, ktorá oznámenie podala postupovať podľa osobitného zákona.3 Zároveň sú 

povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá oznámenie podala, ako aj 

o skutočnostiach, ktoré tvoria obsah oznámenia. 

 

Čl. 7 

Evidencia oznámení 

 

Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti4 je vedená na Útvare mestského kontrolóra 

hlavného mesta v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

 

Čl. 8 

Oboznámenie oznamovateľa 

 

Výsledok preverenia oznámenia a o opatreniach, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia 

oznámi zodpovedná osoba osobe, ktorá oznámenie podala.5 

     

Čl. 9 

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 

 

(1) Na účely vedenia evidencie oznámení je hlavné mesto oprávnené spracúvať osobné údaje 

uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, na základe 

zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

                                                           
2 § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
3 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4 § 11 ods. 1zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
5 10 ods. 7 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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(2) Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3) Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch 

orgánom činným v trestnom konaní a inšpektorátu práce. Prenos do tretích krajín sa 

neuskutočňuje. 

(4) Oznamovateľ si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z ustanovení nariadenia č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, emailom na emailovej 

adrese mojepravo@bratislava.sk. telefonicky na tel. č.: +421 259 356 323, osobne na pracovisku 

prvého kontaktu magistrátu, kde sa s oznamovateľom spíše záznam o výkone práv dotknutej 

osoby. 

(5) Ak sa oznamovateľ domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov hlavným mestom  

porušené jej práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. 

návrh na začatie konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušujú Zásady hlavného mesta SR Bratislavy o podávaní preverovaní 

a evidovaní podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti zo dňa 1.7.2015. 

 

 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. januára 2020. 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                  Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.  

                                                                                                      primátor 
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