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Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „SPU v Nitre“) v  súlade 
s ustanovením § 10 ods. 8 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.) vydáva túto smernicu (ďalej len „smernica“) o vnútornom systéme vybavovania 
oznámení protispoločenskej činnosti na SPU v Nitre 

  

Preambula 

Táto smernica upravuje jednotný postup v súvislosti s podávaním a preverovaním oznámení 
protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri 
preverovaní oznámení, o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, o zachovaní 
mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, o evidovaní oznámení a o oboznamovaní 
oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, doručeného zamestnávateľovi. 

 

Článok 1 
Vymedzenie základných pojmov 

1. SPU v Nitre ako verejná vysoká škola je na  účely zákona č. 54/2019 Z. z. a tejto smernice 
orgánom verejnej moci. 

2. Protispoločenskou činnosťou sa podľa osobitného predpisu zákona č. 583/2008 Z.z. 
rozumie kriminalita ako konanie, ktoré je trestným činom, a iná protispoločenská 
činnosť ako konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, pričom za inú 
protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným 
správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, 

3. Oznamovateľom protispoločenskej činnosti sa rozumie: 

- fyzická osoba – zamestnanec SPU v Nitre (ďalej len „oznamovateľ“), ktorý v dobrej 
viere urobí oznámenie svojmu zamestnávateľovi alebo orgánu príslušnému na prijatie 
oznámenia, Úradu na ochranu protispoločenskej činnosti (ďalej len “úrad“). 

- blízka osoba oznamovateľa definovaná v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak je v pracovno-právnom vzťahu 
k SPU v Nitre, alebo v pracovno-právnom vzťahu k subjektom založeným alebo 
zriadeným SPU v Nitre. Na účely tejto smernice sa za subjekt založený alebo zriadený 
SPU v Nitre považuje Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. v Kolíňanoch 
a Súkromná  materská škola Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,  alebo 
akákoľvek ďalšia spoločnosť, založená alebo zriadená SPU v Nitre.  

4. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel 
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania alebo s činnosťou vo verejnom záujme 
a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. 

5. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže významnou mierou 
prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu 
a usvedčeniu jej páchateľa. 
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6. Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa  
§ 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií vo verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných 
činiteľov podľa § 326 až 327 a Trestného zákona alebo trestný čin korupcie § 328 až 
336 b 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. 

7. Konaním v dobrej viere sa na účely zákona č. 54/2019 Z. z. a tejto smernice rozumie 
konanie zamestnanca, ktoré vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu 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, kým sa 
nepreukáže opak. 

 

Článok 2 
Zodpovedná osoba 

1. Zodpovednou osobou na prijímanie oznámení je vedúci zamestnanec útvaru kontroly 
SPU v Nitre, ktorý je priamo podriadený rektorovi SPU v Nitre.  

2. Zodpovedná osoba plní úlohy zamestnávateľa v zmysle ustanovení § 10 ods. 4 - 7 a  
§ 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. 

3. Označenie zodpovednej osoby je SPU v Nitre povinná zverejniť na svojom webovom 
sídle v časti „Pre verejnosť“ tak, aby bolo pre všetkých zamestnancov prístupné 
obvyklým a bežne dostupným spôsobom.  

4. Zodpovedná osoba je povinná: 

a) prijímať a preverovať oznámenia, 

b) pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, 

c) je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak 
sa prijali, 

d) viesť evidenciu oznámení po dobu troch rokov odo dňa ich doručenia. 



4 

 

 

Článok 3 
Podanie a prijatie oznámenia 

1. Oznámenia zamestnanci podávajú zodpovednej osobe uvedenej v čl. 1 ods. 7 tejto 
smernice nasledovným spôsobom: 

a) písomnou formou (listom) do podateľne SPU v Nitre alebo poštou na adresu 
zodpovednej osoby (obálku označiť slovom „Neotvárať – podanie pre útvar kontroly 
v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.“), 

 
b) elektronickou poštou je možné podať oznámenie (podnet) na e-mailovú adresu: 

kontrola@uniag.sk, ktorá je oznamovateľom prístupná nepretržite. 

 

 
Článok 4 

Spôsob preverovania oznámení  

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho 
prijatia. Túto lehotu môže zodpovedná osoba predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že 
predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodu predĺženia. 

2. Zodpovednej osobe sú zamestnanci SPU v Nitre pri preverovaní oznámenia 
o protispoločenskej činnosti povinní poskytnúť súčinnosť. Súčinnosť spočíva najmä 
v predložení originálov vyžiadaných dokladov, poskytnutí vyjadrení a stanovísk 
k oznámeniu. 

3. Zodpovedná osoba môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona 
č. 54/2019 Z.z. a tejto smernice aj iných zamestnancov SPU v Nitre. 

4. Pri preverovaní oznámenia je zodpovedná osoba povinná zachovať mlčanlivosť 
o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti, o postupe, výsledku a záveroch 
preverenia oznámenia, zabezpečiť v súvislosti s preverením ochranu dokladov a ochranu 
osobných údajov. Tieto povinnosti sa týkajú aj zamestnancov, ktorí boli poverení 
plnením niektorých úloh a pri preverovaní oznámenia poskytli zodpovednej osobe 
súčinnosť. 

 
Článok 5  

Evidencia oznámení 

1. Oznámenia eviduje zodpovedná osoba v osobitnej evidencii. Evidencia oznámení 
obsahuje: 

a) dátum doručenia oznámenia, 

b) meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa, 

c) predmet oznámenia, 

d) výsledok preverenia oznámenia, 

e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 

mailto:kontrola@uniag.sk
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Článok 6 

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverenia 

1. Výsledkom preverenia oznámenia zodpovednou osobou môže byť: 

a) postúpenie výsledkov preverenia na ďalšie riešenie a prijatie opatrení na 
odstránenie skutočností, ktoré boli predmetom oznámenia, v podmienkach SPU v 
Nitre, 

b) postúpenie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, 

c) postúpenie oznámenia správnemu orgánu, ktorý rozhoduje o správnych deliktoch. 

2. Po preverení oznámenia zodpovedná osoba vyznačí dátum skončenia a výsledok 
preverenia a zaeviduje do evidencie oznámení.  

3. Zodpovedná osoba pošle výsledok preverenia do vlastných rúk oznamovateľovi do 
desiatich dní od ukončenia preverenia. 

 

 

Článok 7 
Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení zodpovednou osobou 

1. Pri preverovaní oznámení sa SPU v Nitre riadi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vnútornými predpismi 
SPU v Nitre. 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1.  Táto smernica ruší Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov na SPU 
v Nitre zo dňa 8.6.2015. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. februára 2022. 

 

V Nitre, dňa 14.01.2022 

 

 

 

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
                             rektorka SPU v Nitre 

 


