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Návrh na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia  

verejnej správy v oblasti poskytovania dotácií  

z rozpočtov subjektov územnej samosprávy 

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy upravuje niekoľko 

právnych noriem, najmä zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a zákon č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 213/1997 Z. 

z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon č. 34/2002 Z. 

z. o nadáciách. Medzi ďalšie zákony, ktoré súvisia s danou témou, patrí zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č.  54/2019 

Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Samotný proces poskytovania dotácií nie je pri praktickej realizácii v obciach a mestách často 

uskutočňovaný v plnom rozsahu podľa zákona č. 583/2004 Z. z.,  ako to vyplynulo aj z výsledkov 

dotazníka, vyhodnotenia všeobecne záväzných nariadení a vyhodnotenia poskytnutých dotácií zo 

záverečných účtov. Všeobecne záväzné nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo, proces prijímania, 

schvaľovania, vydávania ako aj ďalšie náležitosti ohľadom VZN upravuje v § 6 zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení.  

 

Súčasné znenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu obce takto: 

§ 7 Výdavky rozpočtu obce 

(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je 

obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. 

Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré 

úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, 

havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.  

(4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo 

alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo 

poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 

všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 



 
 

 

 
 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské 

časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta. 

(6) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu 

s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej 

disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 

(7) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytované z fondov Európskej únie. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 

v ods.  2 a 7 takto: 

§ 7 Výdavky rozpočtu obce 

(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne 

záväzným nariadením obce, právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na 

konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže 

poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre 

obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo 

inej podobnej udalosti na ich území. 

(7) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej 

osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba 

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytované z fondov Európskej únie. 

 

Súčasné znenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy upravuje poskytovanie dotácií z  rozpočtu vyššieho 

územného celku takto: 

§ 8 Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku 

 (1)  Z rozpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú  



 
 

 

 
 

a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými 

predpismi, 

 b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných 

predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším 

územným celkom,  

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 

 d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a 

majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 

 e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s 

ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku 

vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, 

 f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení, 

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, 

 h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky 

na úhradu výnosov z nich, 

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.  

 (2) Z rozpočtu vyššieho územného celku sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, 

ktorých zakladateľom je vyšší územný celok, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme 

alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku.  

(3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu vyšším územným celkom na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy môže vyšší územný celok použiť na úhradu týchto nákladov 

vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu vyšší územný celok zúčtuje v prospech svojho 

rozpočtu.  

(4) Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na 

financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku. Vyšší územný 

celok môže poskytovať dotácie aj iným obciam alebo vyšším územným celkom, ak ide o 

poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej 

udalosti na ich území. 

(5) Právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 4 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú 

činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho 

územného celku môže vyšší územný celok poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 



 
 

 

 
 

všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku len na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti. 

(6) Ak vyšší územný celok zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda 

majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby podľa osobitného predpisu, môže vyšší územný 

celok na tieto účely použiť rozpočtové prostriedky; rozpočtové prostriedky môže použiť aj na 

úhradu členských príspevkov. 

(7) V rozpočte vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 

2,4 a 5 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom vyššieho územného celku a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh 

vyššieho územného celku. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú 

ustanovenia osobitného predpisu.  

(8) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok, a právnickej osobe podľa odseku 

5 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu vyššieho územného celku len vtedy, ak táto právnická osoba 

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy pre  poskytovanie dotácií z  rozpočtu vyššieho 

územného celku v ods. 8 takto: 

§ 8 Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku 

(8) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok, a fyzickej osobe – 

podnikateľovi a právnickej osobe podľa odseku 5 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu vyššieho 

územného celku len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie. 

 

 

Oblasti možného poskytovania dotácií pre obce a vyššie územné celky špecifikuje zákon č.  

583/2004 Z. z. v § 7 ods. 4. a v § 8 ods. 5, dotácie je možné poskytnúť na podporu všeobecne 

prospešných služieb, ktorých zoznam je uvedený v § 2 ods. 2  zákona č. 35/2002 Z. 

z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby.   



 
 

 

 
 

Súčasné znenie zákona č. 213/1997 Z. z.  o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

stanovuje všeobecne prospešné služby takto:  

§ 2    Nezisková organizácia  a všeobecne prospešné služby 

(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 213/1997 v znení zákona č. 35/2002 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

doplnením ods.2 takto: 

§ 2    Nezisková organizácia  a všeobecne prospešné služby 

(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

 j) turizmus a rozvoj cestovného ruchu, podpora služieb v oblasti cestovného ruchu, 

k) podpora dobrovoľníctva a podpora činnosti s mládežou, 

l)  odpadové hospodárstvo, 



 
 

 

 
 

m) dopravná infraštruktúra, opravy a údržba ciest, oprava námestí, chodníkov, cyklotrasy,  

rozvoj   nemotorovej dopravy, 

n) skrášlenie obce, verejnej zelene a priestranstva. 

 

Oblasti možného poskytovania dotácií pre obce a vyššie územné celky špecifikuje zákon č.  

583/2004 Z. z. v §7 ods. 4. a v § 8 ods. 5, dotácie je možné poskytnúť  na všeobecne prospešné 

alebo verejnoprospešné účely, ktoré sú uvedené v §2 ods. 3 zákona  č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 

a o zmene občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Súčasné znenie zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, ktoré špecifikuje 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel takto: 

§ 2 Nadácia 

(3) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana 

duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných 

cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, 

ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej 

humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 

potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 

doplnením ods. 3 takto: 

  § 2  Nadácia 

(3) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana 

duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných 

cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, 

ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej 

humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 

potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, podpora neformálneho 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania, rekvalifikácia, posilnenie nových zručnosti 

seniorov a ochrana seniorov, podpora záujmových činností a voľnočasových aktivít, podpora 

miestnej komunity, podpora mladých talentov.  

 



 
 

 

 
 

Súčasné znenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy upravuje zverejňovanie informácie o poskytovaní dotácií 

z  rozpočtu obce a vyššieho územného celku takto: 

§ 16 Záverečný účet obce, záverečný účet vyššieho územného celku 

(2) Obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným, alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších 

územných celkov. 

(5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä  

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, g) hodnotenie plnenia programov obce a 

programov vyššieho územného celku. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy na úpravu informácie o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce a vyššieho územného celku takto:    

§ 16 Záverečný účet obce, záverečný účet vyššieho územného celku 

 (5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä  

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené na ich webovom sídle,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 



 
 

 

 
 

 

 

Sprístupnenie informácií o poskytovaných dotáciách a súvisiacimi podmienkami ich 

schvaľovania umožňuje aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý 

upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Z výsledkov analýzy 

poskytovania dotácií vyplýva,  že z celkového počtu   vyhodnocovaných subjektov 30% 

respondentov počas zberu údajov neposkytlo informácie o schválení VZN o poskytovaní dotácií. 

Tieto subjekty sa nedodržali jednotlivé ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom 

prístupe k informáciám, napr.  § 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 3. 

 Súčasné znenie zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám upravuje zverejňovanie informácií takto: 

§ 5  Povinné zverejňovanie informácií 

§ 5a Povinne zverejňovaná zmluva 

5 b  

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v oblasti zverejňovania informácií doplnením bodu 5c) 

takto: 

§ 5  Povinné zverejňovanie informácií 

§ 5a Povinne zverejňovaná zmluva 

5 b  

5 c Povinne zverejňované všeobecne záväzné nariadenia a záverečné účty obcí 

a vyšších územných celkov 

 

Súčasné znenie zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám upravuje zverejňovanie informácií v ods. 1 takto: 

§ 7 Odkaz na zverejnenú informáciu 

(1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba 

môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto 

sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie 

zverejnenej informácie.  

 



 
 

 

 
 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám k úprave na zverejňovanie informácií v ods. 1: 

       § 7 Odkaz na zverejnenú informáciu 

(1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba 

musí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto 

sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie 

zverejnenej informácie.  

 

 

 

Súčasné znenie zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám upravuje evidenciu žiadostí takto: 

 

     § 20 Evidencia žiadostí 

           Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu     

vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať 

najmä tieto údaje:  

           a) dátum podania žiadosti,  

           b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,  

           c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo 

postúpenie žiadosti),  

          d) podanie opravného prostriedku. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám na úpravu evidencie žiadostí doplnením ods. e) takto: 

  

§ 20 Evidencia žiadostí 

           Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu     

vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať 

najmä tieto údaje:  

           a) dátum podania žiadosti,  



 
 

 

 
 

           b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,  

           c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo 

postúpenie žiadosti),  

          d) podanie opravného prostriedku, 

          e) kontrola výsledkov vybavenia žiadostí (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia 

alebo postúpenie žiadosti). 

 

Z analýzy interných smerníc v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., resp. už novo schváleného 

zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyplýva, že zo 134 

subjektov, malo internú smernicu vypracovanú 84 subjektov, čo predstavuje 63%. Výsledky 

analýzy ukazujú, že obce a mestá nemajú internou smernicou upravené podmienky pri prevencii, 

alebo pri odhaľovaní a potláčaní korupcie vo verejnej správe. 

 

Súčasné znenie zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti upravuje vnútorný systém preverovania oznámení 

takto: 

§ 10 Vnútorný systém preverovania oznámení 

(4)  Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre 

všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden 

spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Zamestnávateľ podľa odseku 1  je 

povinný sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, 

zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme; je tiež povinný uľahčovať podávanie 

oznámení. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti v oblasti  vnútorného systému 

preverovania oznámení v ods. 4 takto: 

 § 10 Vnútorný systém preverovania oznámení 

(4)  Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre 

všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden 

spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Zamestnávateľ podľa odseku 1  je 



 
 

 

 
 

povinný sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, 

zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme vnútorného predpisu zverejneného 

na webovom sídle; je tiež povinný uľahčovať podávanie oznámení. 

 

Súčasné znenie zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti upravuje ochranu oznamovateľov takto: 

§ 4  Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte 

(1) Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 

1, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu podľa § 7 a túto skutočnosť 

písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu; oznamovateľovi sa spolu s týmto 

oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia 

chráneného oznamovateľa. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa 

oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.  

(3) Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany      podľa § 3 

ods. 1, neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu písomne oznámi túto skutočnosť s 

uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať neposkytnutie 

ochrany podľa odseku 4. 

(4) Oznamovateľ, ktorému sa podľa odseku 3 neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia 

oznámenia podľa odseku 3 požiadať sám alebo prostredníctvom úradu nadriadeného prokurátora, 

aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany podľa odseku 3. Nadriadený prokurátor do 15 dní 

od doručenia žiadosti rozhodne o poskytnutí ochrany podľa § 7 a túto skutočnosť písomne oznámi 

oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu, alebo v tejto lehote oznámi oznamovateľovi alebo 

úradu, že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie. 

§ 6  

(1)  Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 

ods. 1, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi poskytne ochranu podľa § 

7 a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu; oznamovateľovi 

sa spolu s oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré oznamovateľovi 

vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa. Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi 

sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. 

(3) Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 

ods. 1, neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi písomne oznámi túto 
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skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať 

neposkytnutie ochrany podľa odseku 4. 

(4) Oznamovateľ, ktorému sa podľa odseku 3 neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia 

oznámenia podľa odseku 3 požiadať sám alebo prostredníctvom úradu nadriadený správny orgán, 

aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany podľa odseku 3. Nadriadený správny orgán do 15 

dní od doručenia žiadosti rozhodne o poskytnutí ochrany podľa § 7 a túto skutočnosť písomne 

oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu, alebo v tejto lehote oznámi oznamovateľovi 

alebo úradu, že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie. 

 (5) Ak sa v trestnom konaní odovzdá alebo postúpi vec inému orgánu na konanie o správnom 

delikte po podaní žiadosti o poskytnutie ochrany, správny orgán posúdi poskytnutie ochrany aj bez 

podania ďalšej žiadosti o poskytnutie ochrany. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre zníženie obáv z následkov 

vyplývajúcich z nahlásenia korupčného správania sa na pracovisku v § 4         a 

§ 6 takto: 

§ 4  Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte 

(1) Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 

1, urobil oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu podľa § 7 a túto skutočnosť písomne 

oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu; oznamovateľovi sa spolu s týmto oznámením 

doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia chráneného 

oznamovateľa. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ 

stáva chráneným oznamovateľom.  

(3)  zrušiť 

(4)  zrušiť 

§ 6  

(1)  Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 

ods. 1, urobil oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi poskytne ochranu podľa § 7 a túto 

skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu; oznamovateľovi sa spolu 

s oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré oznamovateľovi vyplývajú z 

postavenia chráneného oznamovateľa. Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa 

oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. 
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(3)  zrušiť 

(4)  zrušiť 

(5) zrušiť 

 

Súčasné znenie zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti upravuje zánik ochrany oznamovateľov takto: 

§ 8 Zánik ochrany oznamovateľov 

(1) Ochrana oznamovateľa poskytovaná podľa § 7 zaniká 

a) doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu, 

b) skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa, 

c) uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; 

ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu, 

d) odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin 

krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia, alebo 

e) doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa 

preukáže, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere. 

 

Návrh na legislatívnu zmenu zákona č.  54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti v oblasti  zániku ochrany 

oznamovateľov v ods. 1) takto: 

§ 8 Zánik ochrany oznamovateľov 

(1) Ochrana oznamovateľa poskytovaná podľa § 7 zaniká 

a) doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu, 

b) skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa na vlastnú 

žiadosť  alebo po vzájomnej dohode, 

c) uplynutím štyroch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; 

ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu, 

d) odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin 

krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia, alebo 

e) doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa 

preukáže, že oznámenie nie je konaním v dobrej viere. 

 

       

 

    

 

 

 



 
 

 

 
 

 

   

 


