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Schvaľujem
Ing. Emil Košút
riaditeľ
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Trenčín
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
vydáva tento vnútorný predpis

ZÁSADY
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z. z.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri
písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach
zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a zachovaní mlčanlivosti pri vybavovaní
podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov
zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu.
Článok 2
Základné pojmy
1. Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu
príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia.
2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je:
a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
b) trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266
Trestného zákona,
c) niektorým z trestných činov 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,
e) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
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f) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške
najmenej 50 000 eur.
3. Podnetom je:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
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.
4. Anonymným podnetom sa rozumie oznámenie, podanie a podnet, v ktorom nie je uvedené
meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
5. Zodpovednou osobou je: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, označenie podnetu na obálke „PODNET
O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“
Článok 3
Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne Úradu pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, ktorá je povinná doručený
podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom
zodpovednej osoby.
4. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba
odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie
zodpovednej osobe.

Článok 4
Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby
1. Ak úrad príjme podanie, označené na obálke ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ
ČINNOSTI“, takéto podanie neotvára, ale ho bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných
dní, postúpi zodpovednej osobe.
2. Ak úrad prijal podanie v neoznačenej obálke, pričom z jeho obsahu vyplýva, že ide
o podnet o protispoločenskej činnosti, postúpi takéto podanie bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní zodpovednej osobe.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom podpisu riaditeľom úradu.

