
 

Označenie zodpovednej osoby 
a spôsoby podávania  podnetov  

podľa zákona č. 307/2014 Z.z.  
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Zodpovedná osoba,  ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, odsek 4 až 7  a § 12 
Zákona NR SR č. 307/2014 Z.z.    Ing. Vladimír Fábian  
 
Spôsoby podávania podnetov 
Podnety možno podávať: 

- mailom na mailovú adresu fabov@post.sk 
 
- poštou na adresu         Spojená škola internátna 

                                                Partizánska 13 
                                                053 61    Spišské Vlachy 
 

- osobne do podateľne školy alebo do rúk zodpovednej osoby 
 
Podnety v uzatvorenej obálke by mali mať označenie „Neotvárať – podnet pre zodpovednú 
osobu – oznámenie protispoločenskej činnosti“.     Touto formou je možné podať aj 
anonymný podnet.  
 
Oznamovateľ: je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Spojená škola internátna a ktorá v dobrej viere urobí  

- oznámenie, podanie alebo podnet o páchaní protispoločenskej činnosti protiprávnym konaním svojho 
zamestnávateľa 

- oznámením uvedie skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 
postavenia  alebo funkcie 

- oznámenie, podanie alebo podnet bez udania mena, priezviska a adresy sa považuje za anonymné 
 
Neanonymný podnet musí obsahovať:  
       -      meno a priezvisko oznamovateľa 
       -      adresu trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa 
       -      predmet podnetu – popis kriminality, alebo protispoločenskej činnosti, ktorej sa podnet týka, prípadne  
               i dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti 
       -      označenie osoby, voči ktorej podnet smeruje 
 
Anonymný podnet nemusí obsahovať:  
       -       meno ,  priezvisko a adresu pobytu  oznamovateľa 
 
Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je 

- niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 
až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa 
§ 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého 
dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy 
tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona 

- trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo 

- správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur 
 



 
 


