
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S M E R N I C A 

o pravidlách uplatňovania zákona  
NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v podmienkach: 
 

 

Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Vnútorný (interný) systém preverovania oznámení 

Pravidlá a spôsoby podávania oznámení  

 
1. Oznámenia je možné podávať u zodpovednej osoby (čl. IV tejto Smernice): 

A. písomne:  

a) listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku: Materská škola, Ul. 

Kukučínova č. 2544/7, 069 01 Snina, 

b) listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, 

069 01 Snina, 

c) e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: mskukucinova.sv@gmail.com (spôsob 

dostupný 24 hodín denne/7 dní v týždni). 

B. ústne:  

a) s vyhotovením písomného záznamu (záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu 

pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, predmet oznámenia, osobu voči 

ktorej oznámenie smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej osoby) nahlásením 

u zodpovednej osoby na jej pracovisku: Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, 069 01 

Snina. 

2. Neanonymné oznámenie musí obsahovať: 

− meno a priezvisko oznamovateľa, 

− adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie, 

− predmet oznámenia - popis kriminality alebo protispoločenskej činnosti, ktorej sa 

oznámenie týka, prípadne i dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti. 

− označenie osoby, voči ktorej oznámenie smeruje.  

3. Anonymné oznámenie nemusí obsahovať: meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa. 

4. Oznámenie môže smerovať voči viacerým osobám. 

5. Spôsoby podávania oznámení sú pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne 

dostupným spôsobom a zoznam týchto spôsobov je zverejnený pre všetkých zamestnancov na 

dostupnom mieste formou oznámenia na hlavnej nástenke pri hlavnom vchode do 

materskej školy. 

 

 

 

XII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Smernica je záväzná pre všetky fyzické osoby v pracovno-právnom ako aj 

zmluvnom vzťahu s Materskou školou, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina, sídlo: Ul. 

Kukučínova č. 2544/7, 069 01 Snina, IČO: 37873768.  

2. Táto Smernica nadobúda účinnosť dňom 30. septembra 2019. 

 

 V Snine 24. 09. 2019                  

 

mailto:mskukucinova.sv@gmail.com

