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Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Táto smernica, ktorou sa upravuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (ďalej len 

„smernica“) je vydaná na základe § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“). 

2. Účelom tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu v súvislosti s povinnosťou mesta 
Kežmarok (ďalej len „mesto“) ako zamestnávateľa, zriaďovateľa a zakladateľa (ďalej len 
„mesto“) pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov zamestnancov o protispoločenskej 
činnosti, o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania. Táto smernica je záväzná pre 
všetkých zamestnancov mesta, zamestnancov mestom zriadených príspevkových a 
rozpočtových organizácií, zamestnancov  neziskovej organizácie založenej mestom 
a zamestnancov obchodných spoločností založených mestom. 

 
 

Článok II 
Všeobecné ustanovenia  

 
1. Z ustanovenia § 11 ods. 1 zákona v spojení s ustanovením § 11 ods. 3 zákona vyplýva, že  

hlavný kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby, t.j. je povinný prijímať podnety 
na protispoločenskú činnosť: 
a) od zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je mesto,   

b) od zamestnancov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  

c) od zamestnancov neziskovej organizácie založenej mestom, 
d) od zamestnancov obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto. 

 
2. Vzhľadom  na  novú  povinnosť   hlavného  kontrolóra  mesta   -  prijímanie  podnetov  na  
protispoločenskú činnosť na úrovni mesta, organizácií v jeho zriaďovateľskej  
a zakladateľskej pôsobnosti a obchodných spoločností, ktorých je mesto zakladateľom, 
zamestnanci majú možnosť ohlasovať podnety na protispoločenskú činnosť: 

 
a) e-mailom na e-mailovú adresu: hlavnykontrolor@kezmarok.sk, 

  
b) poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Hlavné námestie č.1, 060 01 
Kežmarok, v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného 
kontrolóra", pričom  touto formou je možné podať aj anonymný podnet. 

 
3. Podnetom v zmysle odseku 2 tejto smernice je:  

 
     a) oznámenie   vrátane   anonymného  oznámenia,  pričom   za  oznámenie    sa   považuje    
         uvedenie skutočností,  o ktorých  sa  fyzická  osoba  dozvedela  v  súvislosti s výkonom  
         svojho zamestnania, povolania, postavenia  alebo  funkcie  a  ktoré  môžu  významnou  
         mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k    
        zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa, 
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   b) neanonymné   podanie    fyzickej    osoby   o   inej    protispoločenskej    činnosti    ako    
          závažnej  protispoločenskej  činnosti, o ktorej  sa  dozvedela  v  súvislosti  s  výkonom         
          svojho  zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 
 
4. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto 
lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie 
oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia. Hlavný kontrolór je 
povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od 
preverenia podnetu. Pri preverovaní podnetu je hlavný kontrolór oprávnený  oboznámiť sa so 
všetkými skutočnosťami, informáciami a údajmi, ktoré sú dostupné u zamestnávateľa. Za 
účelom preverenia takéhoto podnetu sú všetci zamestnanci zamestnávateľa povinní poskytnúť 
potrebnú súčinnosť.  
 
5. Hlavný kontrolór vedie po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu písomnú evidenciu 
podnetov v rozsahu: 
a) dátum doručenia podnetu,  
b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet,   
    uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,  
c) predmet podnetu,  
d) výsledok preverenia podnetu,  
e) dátum skončenia preverenia podnetu. 
 
6. Hlavný kontrolór je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala 
podnet. Takúto povinnosť majú aj iní zamestnanci zamestnávateľa, ktorí prišli do kontaktu 
s takýmto podaním (napr. na podateľni mestského úradu).  
 
7. Hlavný kontrolór je oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v podnete, pričom je 
povinný dodržiavať povinnosti určené osobitným zákonom o ochrane osobných údajov. 

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Smernica je dostupná  pre  všetkých  zamestnancov mesta,   zamestnancov príspevkových  
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zamestnancov neziskovej 
organizácie založenej mestom a zamestnancov obchodných spoločností, ktorých 
zakladateľom je mesto, na webovej adrese mesta www.kezmarok.sk. 
2. Mesto  Kežmarok  zabezpečí  oboznámenie  všetkých  zamestnancov  mesta,  štatutárnych  
zástupcov  príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie založenej mestom a  štatutárnych zástupcov 
obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto s touto smernicou a vyhotoví 
o tom záznam. 
3. Štatutárni zástupcovia príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  
mesta,  štatutárny zástupca neziskovej organizácie založenej mestom a štatutárni 
zástupcovia obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto zabezpečia 
oboznámenie všetkých zamestnancov s touto smernicou a vyhotovia o tom záznam.  
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4. Touto smernicou sa zrušuje Smernica, ktorou sa upravuje postup pri oznamovaní 
protispoločenskej činnosti zo dňa 08.04.2015. 
5. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť 1. júla 2015. 

 
 
 
V Kežmarku dňa 24.06.2015 
 
         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                 primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 

1. Mesto Kežmarok – Mestský úrad Kežmarok 
2. Mesto Kežmarok – Mestská polícia Kežmarok 
3. Mesto Kežmarok – Hlavný kontrolór mesta 
4. Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 
5. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 
6. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok 
7. Základná škola Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 
8. Základná škola Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok 
9. Základná škola Nižná brána, Kežmarok 
10. Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok 
11. Materská škola Cintorínska, Kežmarok 
12. Materská škola Možiarska, Kežmarok 
13. Materská škola Severná, Kežmarok 
14. Základná umelecká škola Antona Cígera, Kežmarok 
15. Základná umelecká škola Petržalská, Kežmarok 
16. Centrum voľného času Kežmarok 
17. Kežmarok Invest, s.r.o. Kežmarok 
18. Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarok 
19. Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok 
20. Technické služby, s.r.o. Kežmarok 
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21. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 


