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Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti 

s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská 

činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon 

č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov„). 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok (ďalej len „CDR“) vydalo podľa § 10 ods. 8 zákona o 

ochrane oznamovateľov internú normu č. IN-OS-4/2021 Smernica  o podávaní, preverovaní 

a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len 

„smernica“), ktorá upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej 

činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom. 

Každý zamestnanec CDR môže v súlade so smernicou podať CDR oznámenie o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, 

postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú 

protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby. 

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za CDR plní vedúca 

úseku ekonomiky a prevádzky. 

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie: 

 kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom, 

 iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym 

deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale 

pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné 

praktiky na pracovisku. 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné CDR v súlade so smernicou podať: 

 v listinnej podobe poštou na adresu Nová ul. 9, 902 03 Pezinok alebo referentovi 

podateľne CDR v obálke s označením „Neotvárať - oznámenie protispoločenskej 

činnosti“ 

 ústne do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby, 

 elektronickou poštou na e-mailovú adresu prostispolocenskacinnost@dedharmonia.sk, 

ktorá je prístupná nepretržite, 

a to aj anonymne. 

 

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii, oznámení podľa osobitných 

predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z., č. 71/1967 Zb. a pod.), ani na 

priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do  kompetencie orgánov činných 

v trestnom konaní (polícia, prokuratúra). 

Podaním oznámenia CDR nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia 

trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
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