
 

 
 

 

 

Garant: Útvar rektora                                                                 Košice, dňa 24.07.2019 

                                                                                                   Č. j.: REK00098 /2019-UPA/3825 

 

 Rozhodnutie rektora č. 10/2019 
na realizáciu zákona č. 54/2019  Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

 
V súlade s ust. článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a  v 
nadväznosti na  ust.  §  15  ods.  1  písm. m)  zákona  č.  131/2002  Z.  z.  o vysokých  školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 10 zákona 
č. zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) 

 

v y d á v a m 
 
toto rozhodnutie, na realizáciu zákona č. 54/2019  Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto rozhodnutie upravuje: 
-  vnútorný systém preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (ďalej len „UPJŠ v Košiciach“), 
- postup pri podávaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 

(ďalej len „protispoločenská činnosť“) o skutočnostiach, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela 
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (ďalej len 
„oznámenie“), o preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní 
oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, 
oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracúvaní 
osobných údajov uvedených v oznámení. 

  

 

 

 

Článok II. 
Základné pojmy 

1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému 
na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 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. Ochrana oznamovateľa: 
a) v rámci trestného konania je uvedená v ust. § 3 – 4 zákona č. 54/2019 Z.z. 
b) v rámci konania o správnom delikte je uvedená v ust. § 5 - 9 zákona č. 54/2019 Z.z. 
c) pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti je uvedená v ust. § 7 zákona č. 54/2019 

Z.z.   

3. Oznámením  je uvedenie skutočnosti, 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. 

4. Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu 
závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.     

 

5. Závažnou protispoločenskou činnosťou je: 
 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa ust. § 261 až § 263  
Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
podľa ust. § 266 až 268 Trestného zákona, trestný čin verejných činiteľov podľa ust. § 
326 až 327a zákona č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v znení neskorších predpisov) ďalej 
len „Trestný zákon“) alebo trestné činy korupcie podľa ust. § 328 až 336b Trestného 
zákona,  

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou  
 trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 
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. 
 

6. Konaním v dobrej viere je 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.  

  
7. Zodpovednou osobou je v zmysle ust. § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. osoba určená 

zamestnávateľom, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona. Zodpovedná osoba 
je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu UPJŠ v Košiciach. 

 
Článok III. 

Spôsob podávania oznámení 
 

1. Označenie zodpovednej osoby podľa ods. 7 čl. II tohto rozhodnutia a spôsoby podávania 
oznámenia sú zverejnené na webovom sídlo UPJŠ v Košiciach.  

2. Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou poštou. 

3. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe poštou alebo osobne do podateľne 
Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice ktorá je povinná doručený podnet 
bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.   

4. Oznámenie v zmysle tohto rozhodnutia, ktoré bolo prijaté inou osobou odlišnej od 
zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť  na vybavenie zodpovednej 



 

osobe, pričom je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela 
v súvislosti oznámením.  

5. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu zodpovednej osoby:  
oznamenia@upjs.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne. 

  

Článok IV. 

Preverovanie oznámení, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, 
oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia   

 
1. Na preverenie oznámení je príslušná zodpovedná osoba UPJŠ v Košiciach. Zodpovedná 

osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie.  
 
2. Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho 

označenie.  

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z., ale na 
vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi 
tomuto orgánu. O postúpení podania zodpovedná osoba informuje podávateľa podania. 

4. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu 
sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti sa vybavia podľa režimu,  pod ktorý 
spadajú (napr. sťažnosť  podľa zákona č. 9/2010 Z.  z. o sťažnostiach  v znení neskorších 
predpisov). 

5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od jeho prijatia. V 
odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. O 
tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať 
oznamovateľa. 

6. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná 
osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s 
určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Zodpovedná osoba je oprávnená 
žiadať oznamovateľa o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia. 

7. Na žiadosť zodpovednej osoby sú zamestnanci a štatutárny orgán UPJŠ v Košiciach  povinní 
poskytnúť doklady, písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie 
oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia. 

8. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. 

9. Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba používa jeho odpis alebo ak je to možné, 
jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali podávateľa oznámenia. 

 
10. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu 

UPJŠ v Košiciach, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny 
orgán s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť 
doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. 

 
11. V prípade, že z obsahu oznámenia alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno 

zistiť totožnosť podávateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami 
dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán UPJŠ v Košiciach neoboznámi, ale vyzve ho 

mailto:oznamenia@upjs.sk


 

len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie 
oznámenia.  

 
12. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, 

dotknutého zamestnanca, či dotknutý štatutárny orgán UPJŠ v Košiciach resp. aj 
ktoréhokoľvek iného zamestnanca UPJŠ v Košiciach, na spoluprácu pri preverovaní spolu s 
určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. 

 
13. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomnú správu o výsledku 

preverenia oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ 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.  

 
14. Výsledok preverenia oznámenia je zodpovedná osoba povinná oznámiť oznamovateľovi 

a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do desiatich dní od preverenia 
oznámenia.   Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa 
Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok 
vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto 
výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.   

15. Z preverovania  oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch: 

a) pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe, 

b) pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, 
možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer 
zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým 
stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. 

16. V prípade vylúčenia zodpovednej osoby z preverovania oznámenia v zmysle odseku 15 
tohto článku, štatutárny orgán UPJŠ v Košiciach poverí preverením oznámenia inú osobu v 
priamej podriadenosti štatutárneho orgánu UPJŠ v Košiciach, ktorá v danom prípade plní 
úlohy zodpovednej osoby v zmysle tohto rozhodnutia rektora.  

 

Článok V. 
                         Evidovanie oznámení 

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia 
evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje: 
a) dátum doručenia oznámenia, 
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, 
c) predmet oznámenia, 
d) výsledok preverenia oznámenia, 
e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 

2. Písomná evidencia oznámení je vedená pre každý kalendárny rok samostatne. 

 



 

Článok VI. 
Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 
 

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné 
údaje uvedené v oznámení v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa 
oznámenia. 

2. Zodpovedná osoba je povinná spracúvať osobné údaje v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a so zákonom č.18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia sa ruší Rozhodnutie rektora č. 16/2018 na 

realizáciu ust. zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov č. j. REK000239/2018-UPA/4655 zo dňa 16.07.2018.  

 
2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ 

v Košiciach.  
  

 
 
 
 

........................................................... 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor UPJŠ 


