
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

 

v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 
Zodpovedná osoba:   hlavný kontrolór BBSK – Ing. Michal Kňažek 
 
Oznámenie možno podať: 

- elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je prístupná nepretržite 24 
hodín denne, 

- poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 
Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“. 

 
Oznámením  sa rozumie uvedenie skutočností, 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. 
 
Kvalifikovaným oznámením  je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej 
protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu, alebo k usvedčeniu jej páchateľa. 
 
Závažná protispoločenská činnosť je:  

- trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného 
zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 
Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona 
alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,  

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

- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo  
- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 

eur. 
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o 
povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o 
povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, 
obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového 
tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s 
poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti 
príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb. 
 
Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie, môže požiadať o ochranu Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti (ďalej len Úrad). Úrad chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov.  
  
 
 
(Smernica č. 015/2019/UHKBBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o 
protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja)  
 


