
Postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej iba 
„oznámenie“) 

je záväzný pre všetkých zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 
Oznámením v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) je: 

• oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa 

fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo 

funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti 

alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa, 

• neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná 

protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 

povolanie, postavenia, funkcie, 

• anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu 

osoby, ktorá podnet podáva. 

Úrad PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - tu Gymnázium Jána Adama Raymana, 

Mudroňova 20, 080 01 Prešov, sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej 

osoby a spôsoby podávania podnetov. 

Zodpovednou osobou pre účely tohto zákona je hlavný kontrolór PSK. 

Spôsob podávania oznámení: 

1) Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou. 

2) Písomný podnet sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Nám. mieru 2,080 01 Prešov. 

Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – 

NEOTVÁRAŤ“. 

3) Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu PSK a označené ako je uvedené v 

predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe. 

4) Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej 

osoby. 

5) Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: 

opsc@vucpo.sk. Táto forma podania je prístupná 24 hodín denne. 

6) Oznámenia, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne 

postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi. 

Hlavný kontrolór je povinný preveriť podnety najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. 

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by 
akúkoľvek ujmu. 

Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie, 
v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa. 

Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením, sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. 

V Prešove 16. 04. 2019 
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