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ÚVOD
Predkladaný dokument predstavuje posúdenie právneho rámca základných protikorupčných 

právnych predpisov v Slovenskej republike s cieľom položiť základy na posilnenie integrity v 
slovenskom verejnom sektore i mimo neho. Uplatňovanie integrity vo verejnom sektore 
si vyžaduje dôsledne zosúladiť svoje konanie so spoločnými etickými hodnotami, 
zásadami a štandardmi a dodržiavať ich s dôrazom na podporu verejného záujmu a jeho 
uprednostňovanie pred svojimi súkromnými záujmami. Integrita je základným kameňom 
dobrej správy vecí verejných. Predstavuje jeden z kľúčových pilierov, na ktorých stoja politické, 
ekonomické aj sociálne štruktúry spoločnosti, čím rozhodujúcou mierou prispieva k inkluzívnemu 
rastu. 

Slovenská republika sa v spolupráci s OECD a ďalšími medzinárodnými organizáciami už 
viac než desaťročie usiluje zlepšovať svoje protikorupčné pravidlá a politiky. Do najnovších  
prijatých opatrení sa premietajú odporúčania uvedené v dokumente OECD Public Governance 
Review (2015), v národných správach o uplatňovaní dohovoru OECD o boji proti korupcii OECD 
Anti-Bribery Convention a zo série hodnotení vykonaných skupinou GRECO (Skupina štátov 
proti korupcii).

S cieľom ďalej posilňovať spoluprácu pri zvyšovaní transparentnosti a v boji proti korupcii 
vo verejnom sektore podpísali Slovenská republika a OECD v januári 2017 memorandum o 
porozumení. Predkladané hodnotenie hlavných slovenských protikorupčných právnych predpisov 
je prvým z výstupov v rámci tejto iniciatívy. Vychádzajúc z predchádzajúcich hodnotení a 
odporúčaní OECD a ďalších medzinárodných organizácií tento dokument sa zameriava na 
posúdenie legislatívneho rámca vybraných zákonov a právnych predpisov s osobitným dôrazom 
na ochranu oznamovateľov korupcie či inej protispoločenskej činnosti. Okrem toho obsahuje 
návrhy opatrení na odstránenie medzier či „zadných dvierok“ v zákonoch a návrhy na posilnenie 
integrity (protikorupčného a čestného konania) vo verejnom sektore v súlade s osvedčenými 
postupmi členských krajín OECD. 
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Prvá časť tohto dokumentu obsahuje posúdenie právneho rámca, ktorým sa riadi ochrana 
oznamovateľov korupcie, resp. protispoločenskej činnosti, t. j. zákon č. 307/2014 o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a zároveň prezentuje osvedčené postupy iných štátov, referenčné a porovnávacie údaje.

Na posilnenie celostného  a komplexného prístupu k integrite sa dokument vo svojej druhej 
časti zaoberá právnym posúdením protikorupčných ustanovení týchto zákonov:

 f zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov

 f ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 f zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 f zákon 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 f zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

 f zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

 f zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

 f zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Toto posúdenie a návrhy opatrení uvedené v tomto dokumente by mali prispieť k uľahčeniu 
politickej výmeny názorov o ďalších strategických postupoch a podporiť prehodnotenie existujúcich 
protikorupčných zákonov Slovenskej republiky a ustanovení týkajúcich sa integrity, ako aj vytvoriť 
základy pre nadväzujúce projekty v rámci spolupráce medzi Slovenskou republikou a OECD, 
ktorých cieľom je dôsledne analyzovať uplatňovanie týchto zákonov a fungovania systému 
integrity v Slovenskej republike.
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ZÁKON Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH 
OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM 
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE 
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účinné rámcové pravidlá týkajúce sa oznamovateľov protispoločenskej činnosti (angl. 
„whistleblowers“) sú základnou súčasťou každého systému verejnej integrity. Vzhľadom na 
čoraz zložitejšie interné prostredie moderných verejných aj súkromných organizácií sa ich 
interní zamestnanci stávajú hlavným zdrojom informácií, pokiaľ ide o zverejnenie neprípustného 
konania či profesionálneho pochybenia, a o presadzovanie zvýšenej vyvoditeľnej zodpovednosti. 
Dostatočne silný rámec na ochranu oznamovateľov zároveň prispieva k vytváraniu kultúry integrity 
vo verejných organizáciách, ktorá sa zakladá na fungovaní štruktúr a vyvoditeľnej zodpovednosti.

Vhodne nastavenými rámcovými pravidlami na ochranu oznamovateľov v krajinách OECD sa 
poskytujú interné aj externé kanály na dôverné oznamovanie neprípustného konania. Za zachovanie 
dôvernosti informácií týkajúcich sa totožnosti oznamovateľov zodpovedajú osoby určené ako 
príjemcovia informácií, ktoré zároveň nesú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti poskytnutých 
informácií a za spôsob, ako sa s týmito informáciami následne pracuje. Dostupnosť interných 
aj externých kanálov na oznamovanie protispoločenskej činnosti umožňuje zamestnávateľom 
vytvárať také podmienky, ktoré zase umožňujú informovať o etických problémoch v rámci 
pracoviska, čo im dáva možnosť riešiť problémy priamo tak, aby sa vyhli poškodeniu svojej 
povesti. Externé kanály často slúžia ako posledná inštancia pri ochrane verejných záujmov 
v prípadoch, keď interne oznámené informácie neviedli k žiadnemu výsledku, alebo ak sa 
zamestnanci obávajú, že môžu byť vystavení odvetným postihom alebo môže dôjsť k zničeniu 
dôkazov o predmetnom neprípustnom konaní. V osvedčených postupoch používaných v krajinách 
OECD sa často poskytujú aj vhodné prostriedky na nápravu alebo kompenzáciu odvetných 
opatrení a postihov uplatnených voči oznamovateľom takéhoto neprípustného konania. Aby bolo 
uplatňovanie postupov na ochranu oznamovateľov účinné, krajiny ich vykonávajú spôsobom, ktorý 
je prispôsobený a v záujme dosiahnutia účinnosti „šitý na mieru“ ich politickému a kultúrnemu 
kontextu.

Slovenská republika sa nedávno pripojila k čoraz väčšiemu počtu krajín OECD, ktoré prejavili 
svoju angažovanosť a odhodlanie prijať komplexný právny rámec na posilnenie oznamovania 
neprípustného konania a ochranu jeho oznamovateľov. Slovensko je, spolu s Maďarskom, aj 
jednou z mála krajín strednej a východnej Európy, ktoré zaviedli komplexný rámec na ochranu 
oznamovateľov vo verejnom sektore (obrázok 1). Zároveň je jednou z mála krajín, medzi ktoré 
patrí Írsko, Izrael, Japonsko, Kórea, Maďarsko, Nový Zéland a Spojené kráľovstvo, v ktorých 
platí jeden samostatný zákon na ochranu oznamovateľov, ktorý sa vzťahuje na zamestnancov 
verejného, ako aj súkromného sektora. 
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Obrázok 1. Krajiny OECD, ktoré zabezpečujú zákonnú ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo verejnom sektore

Zdroj: OECD (2014a), „OECD Survey on managing Conflict of Interest in the executive branch and Whistleblower 
Protection“ (Prieskum OECD o riadení konfliktu záujmov výkonnej moci a ochrane oznamovateľov) (prieskum), OECD, 
Paríž.

Slovenská republika vypracovala komplexný právny rámec týkajúci sa oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, ktorý môže posilniť včasné odhalenie neprípustného konania, ako 
aj ochranu oznamovateľov pred odvetnými postihmi. Jeho hlavnými črtami sú tieto:

ff týka sa širokej skupiny funkcií vykonávaných v rámci verejného sektora;

ff týka sa verejných a štátnych zamestnancov na úrovni ústrednej štátnej správy aj 
miestnej samosprávy;

ff poskytuje široké vymedzenie pojmu „podnet“, ktoré zahŕňa nielen trestné činy špecificky 
súvisiace s korupciou;

ff vyžaduje vytvorenie špecializovanej organizačnej zložky, ktorá je pod dohľadom 
štatutárneho orgánu, s cieľom vybavovať vnútorné podnety vo verejných a súkromných 
organizáciách, ako aj ďalšie dodatočné opatrenia na podporu presadzovania 
transparentnosti a vyvoditeľnej zodpovednosti za vybavovanie oznámení a podnetov;

ff za vybavenie interných a externých podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti 
by mali niesť zodpovednosť štatutárne orgány;

4

LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS  
IN OECD COUNTRIES
At the national level, protection for whistleblowers may originate either from comprehensive and 

sectoral laws. The importance of developing the necessary laws is evidenced by the increase since 
2009 in OECD countries that have developed a legal framework aimed at protecting whistleblowers.

Of the 32 OECD countries that responded to the 2014 OECD Survey on Public Sector Whistleblower 
Protection, 27 reported a dedicated whistleblower protection law or legal provision(s) that calls for 
the protection of whistleblowers under certain circumstances (not always for reporting of corruption 
offences), with 13 having passed a dedicated law that protects public sector whistleblowers (Figure 1). 
In some countries, these laws also provide protection to private sector whistleblowers. The majority 
of OECD countries that provide legal protection to whistleblowers do so through provisions found 
in one or more laws, such as anti-corruption laws, competition laws, company laws, employment 
laws, public servants laws and criminal codes. However, the degree of protection afforded within 
the provisions of these laws varies and is less comprehensive than the protection provided for within 
dedicated laws, which often provide more clarity and streamline the processes and mechanisms 

involved in disclosing a wrongdoing. 

Figure 1. Provision of legal protection to whistleblowers in the public sector
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ff na uľahčenie oznamovania protispoločenskej činnosti poskytuje osobitné incentívy 
(motivačné stimuly);

ff uznáva dôležitosť vzdelávacích a osvetových činností vo verejnej a štátnej službe a v 
rámci spoločnosti;

ff na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vytvára základ pre hodnotenie 
právneho rámca prostredníctvom Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

V predkladanom posúdení sa zároveň identifikuje niekoľko oblastí, ktoré Slovensko môže 
vo svojom systéme ochrany oznamovateľov zlepšiť a ktoré sa líšia od osvedčených postupov 
z iných krajín OECD, napríklad: 

ff z nastavenia právneho rámca nie je jasné, či osoby, ktoré oznámia protispoločenskú 
činnosť, dostanú primeranú zákonnú ochranu v dôsledku nepresného vymedzenia pojmu 
„podnet“ a príliš širokých právomocí ponechaných na voľné uváženie, ktoré vyplývajú 
z požiadavky konania v „dobrej viere“;

ff rámcové pravidlá neposkytujú rovnakú ochranu príslušníkom ozbrojených, spravodajských 
alebo iných bezpečnostných zložiek; 

ff rámec neposkytuje súčasne interné a externé komunikačné kanály na oznamovanie 
neprípustného konania;

ff postup pri uplatnení nápravných opatrení proti neoprávneným postihom v pracovnoprávnom 
vzťahu je zložitý;

ff mohli by sa rozšíriť opatrenia, ktoré posilnia vyvoditeľnú zodpovednosť 
a lepšie usmernia osoby, ktoré zaručujú právnu ochranu;

ff incentívy na podporu oznamovania protispoločenských činností by sa 
mohli rozšíriť aj o nefinančné odmeny;

ff v rámcových pravidlách by sa mohli podrobnejšie vymedziť povinné 
regulačné právomoci organizácií, ako aj ukazovatele na meranie ich 
vplyvu.

Táto časť obsahuje posúdenie slovenského právneho rámca na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) so zameraním na verejný sektor. Je potrebné 
zdôrazniť, že v zmysle terminológie používanej zákonom č. 307/2014 Z. z. 
pojmy „oznamovateľ“ a „oznamovanie“ označujú len oznamovanie závažnej 
protispoločenskej činnosti podľa § 3 až 7, kým termín „podanie“ označuje 
oznamovanie inej protispoločenskej činnosti podľa § 11 zákona č. 307/2014 Z. z.
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1. Široký rozsah právneho rámca na ochranu oznamovateľov 
vo verejnom sektore SR

Rozsah pôsobnosti slovenského rámca na ochranu oznamovateľov je ambiciózny, pretože na 
rozdiel od niektorých ďalších krajín OECD prináša komplexný prístup k ich ochrane, a to aj nad 
rámec verejného sektora, pričom od širokého spektra organizácií vyžaduje, aby mali zavedené 
postupy na podávanie oznámení a podnetov. Na jednej strane § 3 až 7 zákona č. 307/2014 Z. z. 
(„zákon“) poskytuje zamestnancom, ktorí oznámili skutočnosti, ktoré významnou mierou prispejú 
k stíhaniu definovaných trestných činov alebo správnych deliktov (t. j., „závažnej protispoločenskej 
činnosti“), ochranu pred prepustením zo zamestnania a inými pracovnoprávnymi postihmi. O tom, 
či je zamestnanec považovaný za oznamovateľa, rozhoduje na základe voľnej úvahy prokurátor 
alebo súdy. Na druhej strane § 11 zákona vyžaduje od všetkých orgánov verejnej moci, ako 
aj od súkromných zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac než 50 zamestnancov, aby určili 
osobitnú organizačnú zložku alebo osobu zodpovednú za preskúmanie vnútorných „podnetov“ 
týkajúcich sa „iných protispoločenských činností“, a to dokonca vrátane anonymných oznámení.  
Požiadavky uvedené v § 11 sú podobné požiadavkám francúzskeho rámcového predpisu Loi 
Sapin II, ktorý bol uzákonený koncom roka 2016. 

Je nevyhnutné upozorniť, že výraz „podnet“ sa používa na označenie oznamovania 
protispoločenskej činnosti v zmysle definície uvedenej v zákone, na rozdiel od sporov 
súkromnej povahy alebo iných záležitostí týkajúcich sa ľudských zdrojov. Zamestnanci, ktorí 
sú v dôsledku podania „podnetu“ vystavení neoprávnenému „pracovnoprávnemu úkonu“, môžu 
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požiadať inšpektorát práce o pozastavenie účinnosti takéhoto úkonu okamžite, keď sa o tomto 
úkone dozvedia. Okrem toho vymedzenie pojmu „podnet“, ktoré určuje rozsah vnútorných 
kanálov oznamovania podnetov, zahŕňa aj oznamovanie protispoločenskej činnosti, o ktorej sa 
zamestnanec dozvie v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie. Takéto široké vymedzenie pojmu „povolanie, pozícia alebo funkcia“ popri vymedzení 
pojmu „zamestnanie“ znamená, že na ochranu poskytovanú v zmysle tohto zákona majú nárok 
osoby, ktoré vykonávajú pomerne široký rozsah štátnych a verejných funkcií. Rovnaký prístup 
uplatňujú Maďarsko, Slovinsko a Rakúsko, hoci Rakúsko neposkytuje ochranu poradcom a 
dodávateľom.

V neposlednom rade zákon zahŕňa zamestnancov na všetkých úrovniach verejnej a štátnej 
správy, ako aj väčšiny inštitúcií verejného sektora v Slovenskej republike. Týka sa všetkých 
zamestnancov štátnych orgánov, vyšších územných celkov a obcí, ako aj nimi zriadených 
právnických osôb a právnických alebo fyzických osôb, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať 
o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. 
Rozšírením zavedenia komunikačných kanálov oznamovania a 
ochranných opatrení na širokú škálu verejných funkcií, ako aj na 
neprípustné konanie nad rámec špecifických trestných činov zákon 
č. 307/2014 Z. z. svojím rozsahom pôsobnosti predstavuje komplexný 
prístup, ktorý pokrýva pomerne širokú skupinu potenciálnych 
oznamovateľov.

Ambiciózny prístup Slovenskej republiky k odhaľovaniu 
neprípustného konania a k ochrane jej oznamovateľov pravdepodobne 
vyvolá veľké očakávania týkajúce sa zámerov a motivácie vládnych 
orgánov posilniť verejnú integritu v štátnej správe aj mimo nej. 
Predkladané posúdenie sa v prvom rade sústreďuje na vyhodnotenie 
komplexnosti a primeranosti celkového nastavenia právneho rámca 
na ochranu oznamovateľov. To, či sa podarí naplniť cieľ vlády, na 
ktorom je tento právny rámec postavený, záleží od celkového úsilia 
vynaloženého na jeho účinné vykonávanie. Okrem toho bude potrebné 
zaviesť vhodné monitorovacie mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa 
dosiahol zamýšľaný účinok tohto zákona. Takéto posúdenie si vyžiada 
podrobnejšie zisťovanie a analýzu relevantných faktov, čo by mohlo 
byť súčasťou osobitného posudzovania.     

2. Identifikovanie hlavných medzier v 
postupoch na ochranu oznamovateľov

Okrem toho, že slovenský právny rámec na odhaľovanie 
protispoločenskej činnosti a ochranu jej oznamovateľov prináša k 
problematike ucelený prístup, jeho súčasťou je aj viacero kľúčových 
funkcií, ktoré zodpovedajú osvedčenej praxi v krajinách OECD.
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Obsahuje napríklad úsilie o jasné vymedzenie pojmov „oznamovateľ” a „oznamovanie 
(protispoločenskej činnosti)“ a takisto sa v ňom definuje pojem „podnet“, ktorý sa neobmedzuje 
na trestné činy týkajúce sa korupcie. Okrem toho v zákone č. 307/2014 Z. z. sa v súlade 
osvedčenými medzinárodnými postupmi ustanovuje povinnosť určiť špecializovanú organizačnú 
zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá má na starosti vybavovanie vnútorných podnetov a je 
pod priamym dohľadom „štatutárneho orgánu“. Napriek týmto nepochybne silným stránkam by 
Slovenská republika mohla zvážiť zavedenie ďalších osvedčených postupov, ktoré by prispeli 
k dôslednejšej ochrane osôb, ktoré oznámia závažnú a inú protispoločenskú činnosť, a ktoré 
sú podrobnejšie uvedené v nasledujúcich častiach.

2.1. Oblasť oznamovania závažnej protispoločenskej činnosti

2.1.1. Úprava a podrobnejšie usmernenie týkajúce sa výkladu vymedzenia pojmov 
„oznamovateľ“ a „oznamovanie protispoločenskej činnosti“

Účinná politika týkajúca sa oznamovateľov neprípustného 
konania povzbudzuje zamestnancov, aby sa podelili o svoje 
pochybnosti v súvislosti s potenciálnym  neprípustným konaním, 
pričom však zakazuje úmyselne predkladať falošné alebo 
zavádzajúce obvinenia. Nevyžaduje však, aby zamestnanci 
vystupovali ako vyšetrovatelia skôr, než oznámili neprípustné 
konanie. Vo vymedzení pojmu „oznamovateľ“, ktorý odhaľuje 
protispoločenskú činnosť, tento zákon zahŕňa požiadavku dobrej 
viery, čo je zosúladené s mnohými osvedčenými postupmi krajín 
OECD, vrátane Estónska a Maďarska, a to s cieľom prispieť k 
vytvoreniu atmosféry dôvery medzi prokurátormi a oznamovateľmi. 
Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona musí fyzická osoba oznámiť 
závažné protispoločenské činnosti „v dobrej viere“, aby bola 
oprávnená mať právnu ochranu podľa § 3 až § 7 zákona. Okrem 
toho sa v § 2 ods. 2 ustanovuje, že pri konaní „v dobrej viere“ osoba, 
ktorá je oznamovateľom, musí byť v čase oznámenia „presvedčená 
o pravdivosti uvádzaných skutočností“, ale v prípade pochybností 
sa takéto konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa 
nepreukáže opak.

Prah toho, čo sa považuje za konanie „v dobrej viere“, 
pri ktorom sa vyžaduje, aby bol oznamovateľ „presvedčený o 
pravdivosti uvádzaných skutočností“, je však nastavený vyššie, 
než v niektorých iných krajinách OECD. Z takto nastaveného 
prahu takisto vyplýva subjektívne posúdenie, či bol oznamovateľ 
v dostatočnej miere presvedčený o presnosti a pravdivosti 
uvádzaných skutočností, na rozdiel od objektívnejšieho posúdenia, 
či sa v čase podania oznámenia mohol odôvodnene domnievať, že 
oznamované skutočnosti sú pravdivé. Z takto nastaveného prahu 
rovnako vyplýva, že zamestnanci, ktorí majú vážne pochybnosti 
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o konaní svojho kolegu či kolegov, ale ktorí si nie sú úplne istí dosahom a rozsahom takéhoto 
neprípustného konania, nemusia mať nárok na právnu ochranu poskytovanú zákonom, ak 
informácie, ktoré poskytli, nie sú úplne presné. V Austrálii1, na Novom Zélande2 a v Spojených 
štátoch3 sa oznamovatelia, aby mali nárok na právnu ochranu, musia „odôvodnene domnievať“, 
že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. Tento prah je nastavený podstatne nižšie než požiadavka, 
aby boli oznamovatelia „presvedčení o pravdivosti uvádzaných skutočností“. Z pohľadu toho, čo je 
dôležitejšie, či presnosť poskytnutých informácií, alebo úmysel oznamovateľa protispoločenskej 
činnosti, by vláda SR mohla požiadať zákonodarný orgán o úpravu prahu „v dobrej viere“ z 
úrovne „byť presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností“ na úroveň „odôvodnene 
sa domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé“.  

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý oznamovatelia berú pri rozhodovaní o oznámení 
neprípustného konania do úvahy, je čo najväčšia istota, že budú mať nárok na právnu ochranu. 
Aby bolo možné poskytnuté informácie považovať za „oznámenie“ v zmysle §2 ods. 1 písm. b), 
tieto informácie musia „významnou mierou prispieť“ k objasneniu závažnej protispoločenskej 
činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. O tom, či oznámenie „významnou 
mierou prispelo“ k objasneniu protispoločenskej činnosti, rozhoduje na základe vlastnej úvahy 
prokurátor alebo súd v závislosti od toho, či žiadosť o poskytnutie ochrany bola podaná pred 
začatím súdneho konania alebo počas súdneho konania. Keďže slovné spojenie „významnou 
mierou prispieť“ ponecháva príslušným orgánom pri posudzovaní tohto aspektu veľký priestor 
na voľnú úvahu, vláda SR by mohla zákonodarný orgán požiadať o bližšie vysvetlenie a 
usmernenie týkajúce sa výkladu ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona, a to buď priamo 
v samotnom zákone4, alebo prostredníctvom metodického usmernenia5 v úlade s platnou 
judikatúrou.

2.1.2. Ochrana príslušníkov spravodajských služieb, profesionálnych vojakov alebo 
príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorí oznámia závažnú protispoločenskú 
činnosť

Ako už bolo uvedené, zákon vychádza z najlepších osvedčených postupov krajín OECD, keďže 
sa týka väčšiny štátnych a verejných zamestnancov na celoštátnej, regionálnej a obecnej úrovni. 
Dôležitú výnimku z tejto zásady predstavujú príslušníci Slovenskej informačnej služby, Vojenského 
spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže, Železničnej polície a profesionálni vojaci ozbrojených síl SR. V zmysle existujúcich 
ustanovení § 7 ods. 1 a § 21 ods. 1 títo príslušníci nemajú pri oznamovaní závažnej a inej 
protispoločenskej činnosti nárok na rovnakú ochranu ako ostatní štátni zamestnanci. Keďže 
oznamovanie protispoločenskej činnosti je obmedzené len na vnútorné postupy jej oznamovania, 
uvedená výnimka môže oslabiť vyvoditeľnú zodpovednosť týchto verejných inštitúcií. Ak sa 

1 Pozri austrálsky zákon Public Interest Disclosure Act, 2013, časť 3, oddiel 11.

2 Pozri novozélandský zákon Protected Disclosures Act 2000, oddiel 20.

3 Pozri americký zákon 18 U.S.C. § 1001.

4 Pozri novozélandský zákon Protected Disclosures Act 2000, v oddiele 3(1).

5 Pozri dokument úradu kanadského komisára pre integritu vo verejnom sektore What is ‘gross mismanagement’ in the public  
 sector? Dostupný na adrese www.psic.gc.ca/eng/wrongdoing#whatisgross.
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súčasné systémy oznamovania nepovažujú za dostatočné na ochranu a zabezpečenie citlivých 
informácií, vláda SR by mohla zákonodarný orgán požiadať, aby určil špecializovanú 
nezávislú tretiu stranu, ktorá by bola osobitne zodpovedná za prijímanie a vyšetrovanie 
oznámení o závažnej a inej protispoločenskej činnosti v citlivých oblastiach, akými sú 
ozbrojené sily, spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní. Príkladom môže 
by Austrália, kde oznámenia týkajúce sa spravodajskej služby môžu byť podané hlavnému 
inšpektorovi spravodajskej a bezpečnostnej služby (Inspector General of Intelligence and Security), 
ak sa oznamovateľ na odôvodnenom základe domnieva, že takéto oznámenie by malo byť 
predmetom vyšetrovania zo strany hlavného inšpektora spravodajskej a bezpečnostnej služby. 

2.2. Oblasť vnútorných systémov oznamovania

2.2.1. Objasnenie vymedzenia pojmu „podnet“ s cieľom zvýšiť konzistentnosť 
oznamovaných informácií a ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej 
činnosti

Ako už bolo uvedené, vymedzením pojmu „podnet“ sa špecifikuje rozsah skutočností, ktoré 
možno oznamovať prostredníctvom vnútorných systémov oznamovania podnetov vo verejných 
a súkromných organizáciách a zároveň mať nárok na ochranu v zmysle ustanovení § 11 ods. 
4 až 7 a § 12 zákona. Pozitívnou stránkou takého vymedzenia pojmu „podnet“ je, že pokrýva 
dostatočne široký rozsah prípadov protiprávneho konania, ktoré môže poškodzovať verejný 
záujem. Pojem „podnet“ v skutočnosti môže zahŕňať anonymné oznámenia, ako aj neanonymné 
podania týkajúce sa protispoločenskej činnosti, o ktorej sa zamestnanec dozvedel v súvislosti 
s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Na rozdiel od „závažnej 
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protispoločenskej činnosti“ však zákon nevymedzuje presný význam pojmu „protispoločenská 
činnosť“. Na jednej strane môže z takého nepresného vymedzenia pojmu vyplývať, že každá 
verejná alebo súkromná organizácia si určí svoje vlastné vymedzenie pojmu „protispoločenská 
činnosť“, čo môže viesť k jej zneužívaniu, nedostatočnej konzistentnosti a veľkej neistote, či 
tá-ktorá organizácia poskytne oznamovateľom primeranú ochranu. Na druhej strane však nepresne 
vymedzený význam pojmu „podnet“ sa môže vykladať ako akékoľvek podanie, ktoré zamestnanci 
považujú za relevantné, čo môže viesť k nezvládnuteľnému nárastu menej významných oznámení, 
ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť dôveryhodnosť vnútorných systémov oznamovania podnetov.  

Preto by vláda SR mohla požiadať zákonodarný orgán, aby v zákone poskytol 
podrobnejšie vysvetlenie rozsahu významu pojmu „podnet“ s cieľom vymedziť relevantnosť 
informácií, ktoré môžu byť predmetom oznámenia, ako aj zvýšiť istotu oznamovateľov, 
že ich oznámenie zamestnávateľ vezme do úvahy. Obrázok 2 zároveň poskytuje prehľad 
rôznych kategórií neprípustného konania, ktoré možno nahlasovať prostredníctvom systémov 
oznamovania takejto činnosti. Na regionálnej úrovni poskytujú Maďarsko a Slovinsko explicitnú 
alebo implicitnú ochranu pre všetky uvedené kategórie neprípustného konania, rovnako ako 
Austrália, Nemecko, Kórea, Holandsko, Nový Zéland, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Obrázok  2. Percento krajín OECD zapojených do prieskumu, ktoré 
poskytujú ochranu v prípade oznámení konkrétnych kategórií 

protispoločenskej činnosti

Zdroj: OECD (2014), “OECD Survey on managing Conflict of Interest in the executive branch and Whistleblower Protection” 
(Prieskum OECD o riadení konfliktu záujmov výkonnej moci a ochrane oznamovateľov) (prieskum), OECD, Paríž.

2.2.2. Konzistentné vedenie a záväzok efektívne riadiť systémy oznamovania 
protispoločenskej činnosti v rámci celej verejnej správy

V § 11 ods. 2 a 3 zákona sa ustanovuje, že osoba zodpovedná za vnútorný systém vybavovania 
podnetov musí byť priamo podriadená štatutárnemu orgánu zamestnávateľa. Cieľom týchto 
požiadaviek je zabrániť uplatňovaniu odvetných postihov voči oznamovateľom protispoločenskej 
činnosti, posilniť dôveryhodnosť vnútorného systému oznamovania podnetov a zároveň zdôrazniť 
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jeho strategický význam pre organizáciu. Okrem toho zamestnanci vo vyššom funkčnom postavení 
budú mať pravdepodobne lepšiu pozíciu na ochranu totožnosti oznamovateľov a zachovania 
dôvernosti poskytnutých informácií počas vyšetrovania.  Tento prístup je v súlade s osvedčenými 
medzinárodnými postupmi. Napríklad kanadský zákon o ochrane verejných zamestnancov pri 
oznamovaní protispoločenskej činnosti Public Servants Disclosure Protection Act (PSDPA) 
vyžaduje, aby vedúci zamestnanci všetkých útvarov a organizácií verejného sektora vymenovali 
zamestnancov s vyšším funkčným postavením zodpovedných za vybavovanie oznámení týkajúcich 
sa protispoločenskej činnosti a zaviedli postupy na ich vybavovanie v rámci organizácie.  Pokiaľ 
však ide o skúsenosti, odbornosť a konkrétne povinnosti zamestnancov zodpovedných za 
vybavovanie podnetov, ako aj o interné postupy organizácie, neexistujú spoločné požiadavky, 
ktoré by mali verejné organizácie uplatňovať. Vláda SR by mohla zvážiť poskytnutie ďalších 
usmernení, či už formou zákona, nariadenia, alebo v podobe verejnej politiky, ktorými by 
sa v rámci všetkých verejných organizácií zabezpečilo jednotné uplatňovanie požiadaviek 
týkajúcich sa odbornosti zamestnancov zodpovedných za vybavovanie podnetov, spôsobu, 
akým musia verejnú organizáciu viesť, ako aj konkrétnych povinností, ktoré by mali 
vykonávať. 

2.2.3. Zvýšenie účinnosti opravných prostriedkov prostredníctvom ich zjednodušenia

Zákon vo svojom § 13 konkrétne a jednoznačne stanovuje postup, pomocou ktorého sa 
oznamovatelia, ktorí sú v dôsledku oznámenia protispoločenskej činnosti vystavení odvetným 
postihom, môžu domáhať nápravy a požiadať súd o pozastavenie účinnosti akéhokoľvek 
neoprávneného „pracovnoprávneho úkonu“. V zmysle uvedeného postupu oznamovatelia musia 
predložiť inšpektorátu práce a súdu dve samostatné žiadosti. V prvom rade oznamovatelia môžu 
požiadať inšpektorát práce o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu prijatého zo 
strany zamestnávateľa, ak sa domnievajú, že tento úkon bol urobený v súvislosti s podnetom, 
ktorý zamestnávateľovi podali. Ak existuje dôvodné podozrenie, že pracovnoprávny úkon bol 
urobený v súvislosti s podaným podnetom, inšpektorát práce musí dočasne pozastaviť účinnosť 
takéhoto úkonu s  okamžitou platnosťou, pričom pozastavenie účinnosti začína dňom, keď boli 
zamestnávateľ a zamestnanec o jeho pozastavení informovaní, a platí dva týždne od doručenia 
takéhoto oznámenia.  Následne potom, čo inšpektorát práce pozastavil účinnosť pracovnoprávneho 
úkonu, zamestnanec musí podať na súd návrh na nariadene neodkladného opatrenia, ktorým sa 
pracovnoprávny úkon zrušuje. Na zaručenie spravodlivej príležitosti oznamovateľa na vysvetlenie 
svojho stanoviska súdu je dvojtýždňovú platnosť pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho 
úkonu, ktoré potvrdil inšpektorát práce, možné predĺžiť až do rozhodnutia súdu o návrhu na 
nariadenie neodkladného opatrenia. Nakoniec účelom ustanovenie § 16 zákona je zabezpečiť 
zamestnancom, ktorí podali podnet, nevyhnutné prostriedky na predloženie svojho prípadu 
súdu tým, že oznamovateľom a zamestnancom, voči ktorým bola pozastavená účinnosť 
pracovnoprávneho úkonu, priznáva právo na prístup k uplatneniu predbežných opatrení počas 
trvania súdneho konania.

Na rozdiel od mnohých iných krajín OECD však postup na uplatnenie nápravných prostriedkov 
v zmysle ustanovení § 13 nešpecifikuje neodôvodnené „pracovnoprávne úkony“, voči ktorým sa 
má uplatniť (pozri napríklad obrázok 2).  Navyše, povinnosť zamestnancov požiadať inšpektorát 
práce o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu a v prípade, keď im inšpektorát 
vyhovie, predložiť žalobu na riadny súd výraznou mierou komplikuje celý postup na uplatnenie 
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nápravných prostriedkov a zvyšuje s tým súvisiace náklady. V niektorých krajinách, napríklad v 
Kanade (rámček 1), Holandsku, Kórei a Spojených štátoch, existujú osobitné správne tribunály, 
ktoré sú zodpovedné za rozhodovanie sporov súvisiacich s oznamovaním neprípustného konania.

Okrem toho lehota medzi dočasným pozastavením účinnosti pracovnoprávneho úkonu 
a podaním súdnej žaloby sa takisto javí ako príliš krátka. Vláda SR by mohla uvažovať o 
tom, že požiada zákonodarný orgán, aby tak, ako je to v prípade Kanady, Holandska, 
Kórey či Spojených štátov, poveril jedinečný špecializovaný orgán (napr. inšpektorát 
práce) rozhodovaním o pozastavení účinnosti pracovnoprávnych úkonov a následným 
rozhodovaním o platnosti daného pracovnoprávneho úkonu za primerané náklady a s 
výhradou flexibilných časových harmonogramov, prinajmenšom v rámci organizácií 
verejného sektora. Vláda SR by takisto mohla zvážiť požiadať zákonodarný orgán o 
stanovenie širšieho súboru nápravných opatrení, ktoré by presahovali rámec pozastavenia 
účinnosti pracovnoprávneho úkonu a potenciálne by zahŕňali aj odškodnenie za minulú 
aj budúcu stratu príjmov, ako aj za nemajetkovú ujmu a náhradu škody sankčnej povahy.

Okrem toho v súvislosti s prípadmi, keď inšpektorát práce usúdi, že existujú opodstatnené 
dôvody na pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu v súvislosti s podaným podnetom, 
vláda SR by mohla zvážiť požiadať zákonodarný orgán o presunutie dôkazného bremena 
na zamestnávateľa, ktorý by bol povinný preukázať, že daný pracovnoprávny úkon 
nesúvisí s podaným podnetom.  

Obrázok 3. Percento krajín OECD zapojených do prieskumu, ktoré 
poskytujú ochranné opatrenia pre každú kategóriu odvetných postihov

Zdroj: OECD (2014), „OECD Survey on managing Conflict of Interest in the executive branch and Whistleblower Protection“ 
(Prieskum OECD o riadení konfliktu záujmov výkonnej moci a ochrane oznamovateľov) (prieskum), OECD, Paríž.
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Rámček 1. Nápravné opatrenia dostupné oznamovateľom vo verejnom sektore v Kanade6

Na zabezpečenie vhodných nápravných prostriedkov/ochranných opatrení  pre 
oznamovateľov môže tribunál zamestnávateľovi, príslušnému výkonnému riaditeľovi 
(konateľovi) alebo inej osobe, ktorá koná v ich mene, nariadiť, aby prijali všetky potrebné 
opatrenia, ktoré umožnia:

 f návrat oznamovateľa k výkonu jeho/jej pracovných povinností,

 f znovu prijať oznamovateľa na pôvodné pracovné miesto alebo mu namiesto opätovného 
prijatia vyplatiť odškodné, ak podľa názoru tribunálu nie je medzi jednotlivými stranami 
možné obnoviť vzťah založený na vzájomnej dôvere,

 f vyplatiť oznamovateľovi odškodné vo výške, ktorá neprevyšuje sumu odmeny, ktorá 
by podľa názoru tribunálu bola oznamovateľovi vyplatená, keby nebol vystavený 
odvetnému postihu,

 f zrušiť akékoľvek opatrenia alebo postihy vrátané disciplinárneho konania a vyplatiť 
oznamovateľovi náhradu škody vo výške, ktorá neprevyšuje sumu, ktorá sa podľa názoru 
tribunálu rovná výške finančného alebo iného postihu uloženého oznamovateľovi,

 f vyplatiť oznamovateľovi sumu, ktorá sa rovná výdavkom a prípadným iným finančnými 
stratám, ktoré oznamovateľovi vznikli v priamom dôsledku uplatnenia odvetného 
postihu,

 f odškodniť oznamovateľa sumou najviac 10 000 USD za akúkoľvek bolesť a utrpenie, 
ktorým bol oznamovateľ vystavený v dôsledku uplatnenia odvetného postihu.

Zdroj: Public Servants Disclosure Protection Act z roku 2005, oddiel 21.7 (1). .

3. Umožnenie oznamovateľom podávať podnety v rámci 
organizácie aj mimo nej s cieľom podporiť oznamovanie 
neprípustného konania a zvýšiť vyvoditeľnú zodpovednosť 
príjemcov oznámení

Zákon č. 307/2014 Z. z. umožňuje oznámenia o neprípustnom konaní podávať interne a 
externe, ale nie súčasne obidvoma kanálmi. Z ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) a d) a § 3, § 5 a 
§ 11 vyplýva, že oznamovatelia môžu využiť len jeden kanál oznamovania protispoločenskej 
činnosti, ak chcú mať nárok na ochranu zaručenú zákonom. Oznamovatelia, ktorí chcú mať 
nárok na ochranu, musia podať oznámenie týkajúce sa závažnej protispoločenskej činnosti 
výlučne prokurátorovi alebo súdu. Zamestnanci, ktorí chcú podať oznámenie o inej než závažnej 
protispoločenskej činnosti musia využiť vnútorný systém podávania podnetov, ak chcú mať 
nárok na zákonnú ochranu. Mechanizmus, ktorým sa poskytuje len jeden možný kanál na 
oznamovanie neprípustného konania, môže byť problematický tak v prípade oznamovania „závažnej 
protispoločenskej činnosti“, ako aj „inej protispoločenskej činnosti“. V Spojenom kráľovstve sa 

6 Zákon je teraz v legislatívnom pripomienkovom konaní, ktorého výsledkom môže byť úprava dostupných nápravných pros-
triedkov v priebehu tohto roka. Pozri http://www.psic-ispc.gc.ca/sites/default/files/legislative_review_recommendations.pdf  
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od oznamovateľov očakáva, že neprípustné  konanie oznámia najprv zamestnávateľovi, aby mal 
možnosť vyriešiť problém interne, a ak to zamestnávateľ neurobí, môžu takéto konanie oznámiť 
externému orgánu. Príležitosť oznámiť neprípustné konanie interne môže oznamovateľom uľahčiť 
odhaľovanie takého konania, keďže je to v súlade s preferenciami zamestnancov. Prevažná 
väčšina zamestnancov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v Spojenom kráľovstve, USA, Turecku a 
Južnej Kórei uprednostňuje oznamovať neprípustné konanie v prvom rade interne (Transparency 
International 2009; PCaW 2010, NBES 2013). V Spojenom kráľovstve uprednostňuje interný 
kanál pri oznamovaní takéhoto konania 80 % zamestnancov, v USA až 92 % zamestnancov 
(PCaW 2010; NBES 2013). Pokiaľ ide o podávanie oznámení o „inej protispoločenskej činnosti“, 
požadovať to od zamestnancov v organizácii, ktorá urobila len málo na to, aby si získala ich 
dôveru, môže byť kontraproduktívne, keďže je možné, že dôkazy budú zničené a v súvislosti 
s podaním takéhoto oznámenia môže dôjsť k odvetným postihom. Preto by vláda SR mohla 
zvážiť, či nepožiada zákonodarný orgán, aby zamestnancom umožnil podávať oznámenia 
o akomkoľvek druhu „protispoločenskej činnosti“ tak prostredníctvom vnútorných, ako 
aj externých kanálov oznamovania, napríklad regulačnému alebo inému príslušnému 
orgánu.  

4. Podpora presadzovania účinných opatrení nadväzujúcich 
na oznámenia o neprípustnom konaní uskutočňovaná 
prostredníctvom zvýšenia vyvoditeľnej zodpovednosti príjemcov 
oznámení a transparentnosti rozhodovacieho procesu, ako aj 
dôveryhodných dôkazov o optimalizácii fungovania systémov na 
ochranu oznamovateľov

Ďalšou silnou stránkou slovenského právneho rámca na ochranu oznamovateľov sú 
ustanovenia, ktorých cieľom je zvýšiť vyvoditeľnú zodpovednosť príjemcov oznámení a podnetov 
o neprípustnom konaní. V zmysle ustanovení § 4 ods. 3 a § 6 ods. 3 je prokurátor alebo súd, 
ktorý zamietol žiadosť oznamovateľa o poskytnutie ochrany v súvislosti so stíhaním závažnej 
protispoločenskej činnosti, povinný oznamovateľa písomne informovať o dôvodoch, na základe 
ktorých rozhodol o neposkytnutí ochrany. Zákon by však mohol ísť ešte o krok ďalej a poskytnúť 
možnosť požiadať o preskúmanie takéhoto rozhodnutia. Napríklad v Grécku slúžia rozhodnutia 
verejného ochranu práv v pracovnoprávnych sporoch ako precedensy (t. j. judikatúra), ktoré sú 
pre štátne orgány záväzné, a akékoľvek rozhodnutie, ktoré je s tými precedensmi v rozpore, 
môže byť predmetom preskúmania zo strany úradu verejného ochrancu práv.

V zmysle ustanovenia § 20 sú zároveň orgány verejnej moci, ktoré si zriadia na oznamovanie 
protispoločenskej činnosti telefónnu linku, povinné zaznamenávať prichádzajúce hovory a 
uchovávať ich na elektronickom neprepisovateľnom nosiči počas obdobia troch rokov. Takýto 
postup je v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje v Rakúsku a Maďarsku, ktoré takéto telefónne 
linky zriadili v rámci svojich ministerstiev spravodlivosti, úradov verejnej správy či policajných 
oddelení. Maďarsko využíva systém tzv. „telefonických svedkov“, ktorý oznamovateľom, ktorí 
podajú podnet policajným zložkám, zaručuje anonymitu. V zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. sú 
organizácie povinné prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia (pričom táto lehota 
sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní) a zamestnancovi, ktorý podal podnet, oznámiť výsledok do 10 
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dní od ukončenia vyšetrovania . Okrem toho sú organizácie povinné uchovávať údaje týkajúce 
sa všetkých prijatých podnetov po dobu troch rokov.

Na zvýšenie vyvoditeľnej zodpovednosti prijímateľov podnetov a oznámení o protispoločenskej 
činnosti by vláda SR mohla požiadať zákonodarný orgán, aby umožnil preskúmavať 
rozhodnutia prokuratúry a  súdov, ktoré sa týkajú poskytnutia ochrany oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, a vydať usmernenia, v ktorých by sa ohraničila ich právomoc 
rozhodovať na základe voľnej úvahy o poskytnutí ochrany.  Podobne aj rozhodnutia o tom, 
či má byť podnet vyšetrený, by mohli byť preskúmateľné určenými orgánmi dohľadu a 
následne aj správnym tribunálom7, čím by sa zvýšila konzistentnosť vyšetrovania a stíhania 
v prípade podnetov oznámených interne a posilnila by sa vyvoditeľná zodpovednosť verejných 
organizácií vrátane osôb zodpovedných za vybavovanie podnetov.

Nakoniec, účinným spôsobom na posilnenie vyvoditeľnej zodpovednosti verejnej 
správy by mohlo byť aj umožnenie najvyššej kontrolnej inštitúcii vykonávať náhodné 
kontroly orgánov verejnej moci v súvislosti s tým, ako vybavujú oznámenia o závažnej 
protispoločenskej činnosti alebo iné podnety. Možnosť vykonať nezávislé posúdenie, 
ktoré by prinieslo dôveryhodné dôkazy o optimalizácii systémov na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, by mohla prispieť k vypracovaniu a zavedeniu účinných úprav 
existujúceho právneho rámca.

5. Zabezpečiť, aby odmeny poskytované oznamovateľom 
posilnili oznamovanie neprípustného konania a vnímanie 
postavenia oznamovateľov verejnosťou

Hoci väčšina krajín OECD ešte stále nevyužíva priame incentívy (cielené motivačné podnety) 
na povzbudenie zamestnancov k oznamovaniu protispoločenskej činnosti, niektoré krajiny, medzi 
nimi napríklad Kanada, Kórea, Izrael a USA, používajú takéto priame incentívy čoraz častejšie, 
od udeľovania čestných uznaní až po finančné odmeny (obrázok 3).

Mnohé krajiny argumentujú, že poskytovanie finančných odmien sa spája s príliš vysokým 
morálnym rizikom týkajúcim sa oznamovateľov, preto sa rozhodli, že takýto systém nebudú 
uplatňovať. Spoločným argumentom proti poskytovaniu finančných odmien je, že nie sú v súlade 
s uplatňovaním systémov integrity, ktoré vychádzajú z morálnych hodnôt a celospoločenského 
prístupu k ochrane verejného záujmu pred korupčným správaním, kriminalitou a ďalšími formami 
protispoločenskej činnosti.

Čoraz viac dôkazov z krajín, ktoré majú zavedené schémy finančných odmien, však potvrdzuje, 
že ich využívanie môže byť účinné. Suma naspäť získaných prostriedkov na základe amerického 
zákona U.S. False Claims Act sa zvýšila z 27 mil. USD v roku 1985 na vyše 1 mld. USD ročne 
začiatkom prvého desaťročia 21. storočia, teda približne 40 násobne oproti tomu, čo by vládne 

7 Pozri nový mexický zákon Ley General de Responsabilidades Administrativas, ktorý nadobúda účinnosť v júli 2017
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orgány dokázali od daňovníkov získať, keby nevyužívali služby oznamovateľov (Calland and 
Dehn, 2004). Okrem toho od zavedenia programu na základe zákona Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act v roku 2011 americký úrad pre burzový dohľad SEC 
vyplatil odmeny v sume prevyšujúcej 111 mil. USD tridsiatim štyrom oznamovateľom, ktorých 
informácie a spolupráca pomohli úradu podať viacero úspešných žalôb a súvisiacich opatrení8. 
Výsledkom programu boli „žaloby a opatrenia, na základe ktorých boli uložené finančné postihy 
v sume presahujúcej 584 mil. USD“, čím sa tento program odmien pre oznamovateľov stal 
vysoko ziskovým nástrojom. Od zavedenia programu sa počet tipov od oznamovateľov zvýšil 
o 40 % (SEC 2016).

 Obrázok 4. Tretina krajín OECD zapojených do prieskumu poskytuje 
oznamovateľom prísľuby odmeny za oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zdroj: OECD (2014),  „OECD Survey on managing Conflict of Interest in the executive branch and Whistleblower Protection“ 
(Prieskum OECD o riadení konfliktu záujmov výkonnej moci a ochrane oznamovateľov) (prieskum), OECD, Paríž.

Kórea takisto poskytuje finančné odmeny oznamovateľom, ktorí odhalia korupciu, na základe 
vykonávacieho výnosu k protikorupčnému zákonu a zákonu na ochranu oznamovateľov vo 
verejnom záujme, ak informácie, ktoré poskytnú, vedú priamo k vráteniu finančných prostriedkov 
alebo k úhrade poplatkov, napr. formou pokút. ACRC zároveň nesie zodpovednosť za ochranu 
oznamovateľov pred prípadnými odvetnými postihmi, ak dôjde k prezradeniu ich totožnosti.

Iné krajiny, napríklad Izrael, používajú alternatívne spôsoby s cieľom motivovať zamestnancov 
k oznamovaniu protispoločenskej činnosti, vrátane osobných vyznamenaní a čestných ocenení. 
Izraelský prezident môže udeliť vyznamenanie za zásluhy štátnemu zamestnancovi, ktorý v dobrej 
viere informoval kontrolný orgán o porušení štandardov integrity. Vyznamenanie je symbolom 
verejného uznania za jeho prínos k etickému správaniu izraelských verejných orgánov a inštitúcií. 
V podobnom kontexte, ale z pohľadu občianskej spoločnosti, írska pobočka medzinárodnej 
organizácie Transparency International začala v roku 2015 udeľovať cenu National Integrity 
Award, ktorá symbolizuje uznanie a ocenenie jednotlivcov a organizácií, ktoré sa svojím konaním 

8  Stav k septembru 2016

7

useful and most likely to encourage disclosures in cases of low moral outrage. In cases of high moral 
outrage, which are likely to create a greater ethical stake in disclosure, appeals should instead be 

2

Incentive measures can be expanded to include features such as an expedited process and follow-

up mechanisms. These exist in eight OECD countries (Figure 4). 
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Figure 4. Incentives for whistleblowers to disclose wrongdoing

being heard and that they are supported in their choice to come forward is paramount to the proper 
functioning and integrity of an organisation, and society, as a whole. There are multiple measures 
organisations can take to encourage the detection and disclosure of wrongdoing. These measures 
would contribute to an open organisational culture and help to reinforce trust, working relationships 
and boost staff morale. Providing explicit protection through the clear delineation of protection 
coverage enables those working for an organisation, irrespective of their role, to recognise their 
positioning concerning whistleblower protection. Furthermore, by clearly identifying the subject 
matter that constitutes a protected disclosure, as well as the relevant reporting channels to pursue, 
employees will have certainty about the types of disclosures that warrant protection, to whom they 
should be reported, and in which order. Eliminating the element of uncertainty from this process can 
result in more people coming forward with the wrongdoing they have detected. 

Throughout OECD countries, hotlines and, in some cases, the option to report anonymously, have 
been provided as a mechanism to encourage individuals to come forward. While measures affording 
anonymous reporting and incentives are not widely applied by OECD countries, the overarching 

system, when this fails, reprisals may ensue. 

2.  Professor Robert G. Vaughn, American University Washington College of Law, 2014 Webinar on “Corruption Whistleblower 
Systems: Challenges, Practices, Innovations”, World Bank International Corruption Hunters Alliance
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a upozornením na korupčné a iné nečestné praktiky pričinili o ochranu verejného záujmu 
(Transparency International, 2015). Transparency International okrem toho každý rok udeľuje 
cenu za boj proti korupcii, ktorá je uznaním odvahy a odhodlania množstva jednotlivcov a 
organizácií v boji proti korupcii na celkom svete, vrátane jej oznamovateľov, medzi ktorými sú okrem 
iných kardinál Christian Tumi, 2011 (Kamerun); Grégory Ngbwa Mintsa, 2010 (Gabon); Sergej 
Magnitsky, 2010 (Ruská federácia); Attotage Prema Jayantha, 2010 (Srí Lanka); Roman Šlejnov, 
2009 (Ruská federácia); David Leigh, 2009 (Veľká Británia) a Mark Pieth, 2007 (Švajčiarsko).

V Slovenskej republike je možné poskytnúť finančnú odmenu oznamovateľovi na základe 
jeho žiadosti až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy, ak informácie o „závažnej 
protispoločenskej činnosti“, ktoré poskytol, viedli k odsúdeniu páchateľa v trestnom alebo v 
správnom konaní. Výška finančnej odmeny sa určí na základe miery účasti oznamovateľa na 
objasnení protispoločenskej činnosti, zistení alebo usvedčení jej páchateľa a rozsahu uchráneného 
alebo vráteného majetku, ak ho možno vyčísliť. Osobitným aspektom slovenského systému 
finančných odmien je, že vyplatenie odmeny nezávisí nevyhnutne od vrátenia majetku alebo 
finančných prostriedkov alebo od pokút uložených verejnými orgánmi, keďže toto je len jeden z 
faktorov uvedených v § 9 ods. 5 zákona, ktoré sa zohľadňujú pri rozhodovaní o poskytnutí odmeny 
a jej výške. Vzhľadom na to, že finančné odmeny môžu byť čiastočne financované peniazmi 
daňovníkov, vláda SR by mohla stanoviť ukazovatele, ktoré by umožnili monitorovať 
výstupy a účinky jej režimu finančných odmien oznamovateľom protispoločenskej činnosti. 
Vláda SR by takisto mohla zvážiť rozšírenie schémy odmien oznamovateľom o osobné 
vyznamenania a čestné ocenenia podobne, ako to robí Izrael či Transparency International. 
Prispelo by sa tým k zvýšeniu motivácie zamestnancov informovať o neprípustnom konaní aj v 
prípadoch, keď nemajú nárok na finančnú odmenu, a zároveň by sa výraznou mierou posilnilo 
vnímanie dôležitosti postavenia oznamovateľov verejnosťou.

6. Účinné opatrenia na implementáciu: podrobnejšie 
vymedzenie regulačných právomocí organizácie a používanie 
vhodných ukazovateľov na meranie účinku

V zákone sa ustanovujú vykonávacie povinnosti pre jednotlivé organizácie aj orgány verejnej 
moci. Pokiaľ ide o úroveň organizácií, ustanovenia § 11 ods. 1, 2 a 5 sú v súlade s osvedčenými 
postupmi, keď sa od všetkých organizácií, na ktoré sa § 11 vzťahuje, vyžaduje, aby zverejnili 
totožnosť zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vybavovanie podnetov zamestnancov, čo je 
porovnateľné s už uvedeným príkladom z Kanady. Ďalším podobným príkladom je americký 
zákon o posilnení ochrany oznamovateľov Whistleblower Protection Enhancement Act, ktorý 
najvyšším kontrolórom z federálnych agentúr a ministerstiev ukladá povinnosť vymenovať 
ombudsmana na ochranu oznamovateľov, ktorého úlohou je vzdelávať zamestnancov o ich 
právach, povinnostiach a nápravných prostriedkoch vyplývajúcich z právnych predpisov o 
ochrane oznamovateľov.

V zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. musí každá organizácia takisto vydať vnútorný predpis, 
v ktorom určí podrobnosti o (1) podávaní podnetov; (2) preverovaní podnetov a oprávneniach 
zodpovednej osoby pri vybavovaní podnetov; (3) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, 
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ktorá podala podnet; (4) evidovaní podnetov podľa § 12; (5) oboznamovaní osôb, ktoré podali 
podnet, s výsledkom jeho preverenia; a (6) spracovaní osobných údajov uvedených v podnete. 
Ako ďalší krok smerom k zabezpečeniu jednotného uplatňovania pravidiel v rámci organizácií 
verejného sektora by vláda SR mohla zvážiť vypracovanie podrobnejších usmernení a 
referenčných ukazovateľov, ktoré by pomohli vypracovať štruktúru vykonávania týchto 
ustanovení. Súčasťou týchto usmernení by mohli byť napríklad modelové predpisy, ktoré by 
mohli jednotlivé organizácie zaviesť do praxe a vykonávať.

Na vnútroštátnej úrovni je podľa § 18 tohto zákona vláda povinná podporovať prevenciu 
protispoločenskej činnosti, a pričom táto prevencia zahŕňa aj protikorupčné vzdelávanie a 
praktickú odbornú prípravu. Takéto vzdelávacie aktivity sa môžu uskutočňovať na školách a byť 
súčasťou učebných osnov vzdelávacích programov, ktoré sa riadia osobitným predpisom9. V 
neposlednom rade zákon ukladá Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva povinnosť 
pravidelne vyhodnocovať fungovanie právneho rámca ochrany oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a na svojom webovom sídle zverejňovať relevantné informácie súvisiace s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a ochranou jej oznamovateľov a zamestnancov, ktorí podajú podnet. 
Ministerstvá a ostatné orgány verejnej moci sú takisto povinné poskytovať Slovenskému národnému 
stredisku pre ľudské práva súčinnosť pri zhromažďovaní informácií potrebných na plnenie jeho 
povinností. S cieľom získať informácie na meranie, ktoré je potrebné ako podklad na účely 
maximalizácie účinnosti právneho rámca týkajúceho sa oznamovateľov protispoločenskej činnosti, 
by vláda SR mohla v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 
určiť vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutého pokroku a účinnosti tohto rámca. Vláda 
SR by takisto mohla konzultovať o týchto ukazovateľoch s domácimi a medzinárodnými 
organizáciami, a to vrátane konzultácií o tom, ktoré údaje by boli pre oznamovateľov, 
zamestnancov, ktorí podajú podnet, ako aj širokú verejnosť najužitočnejšie.

9 Za spôsob, akým krajiny implementujú Dohovor proti podplácaniu, je zodpovedná Pracovná skupina pre podplácanie. 
Protikorupčné oddelenie preto nemá prístup k rámcovým opatreniam členských krajín v oblasti zahraničného podplácania nad rámec 
tohto procesu partnerského hodnotenia.
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S cieľom pomôcť presadzovať celostný a komplexný prístup k integrite sa druhá časť tohto 
dokumentu zaoberá stručným právnym posúdením ustanovení vybratých zákonov, ktoré sa 
týkajú protikorupčných ustanovení vybratých zákonov a integrity.

ZÁKON Č. 55/2017 Z. Z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE 
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH 
ZÁKONOV

Zákon upravuje výkon štátnej služby štátnymi zamestnancami. Hoci zákon obsahuje niektoré 
prísne ustanovenia vrátane transparentnosti pri prijímaní uchádzačov do štátnej služby, v tomto 
dokumente sú uvedené aj návrhy opatrení na zlepšenie tohto zákona, ktoré by posilnili režim 
boja proti korupcii a režim transparentnosti a vyvoditeľnej zodpovednosti v Slovenskej republike. 
Niektorými z týchto návrhov sa podrobne zaoberá aj hodnotenie OECD verejnej správy v 
Slovenskej republike [OECD Public Governance Review of the Slovak Republic (2015)].

1. Poskytovaním vzdelávania a praktickej odbornej prípravy 
sa posilňujú kapacity štátnej služby

Vzdelávanie a praktická odborná príprava štátnych zamestnancov je jedným z kľúčových 
prostriedkov budovania integrity vo verejnom sektore a zabezpečenia kvalitnej verejnej správy. 
V § 111 ods. 1 písm. k) sa uvádza, že štátni zamestnanci sú povinní vzdelávať sa v systéme 
kontinuálneho vzdelávania a vykonávať hodnotenie absolvovanej vzdelávacej aktivity. Zákon 
nešpecifikuje, ako by sa mali štátni zamestnanci vzdelávať, či štát poskytuje systém kontinuálneho 
vzdelávania a ak áno, ktorý štátny orgán je zodpovedný za dohľad nad takýmto programom. 
Preto by Slovenská republika mohla zvážiť objasnenie tohto ustanovenia a vypracovanie ďalších 
usmernení s cieľom zaistiť, aby štátni zamestnanci mohli získať prospech z možnosti potrebného 
vzdelávania a praktickej odbornej prípravy, aby účinne vykonávali svoje úlohy. Úrad vlády, 
prípadne iný relevantný orgán pre štátnu službu, by takisto mohli zvážiť vytvorenie 
mechanizmu na monitorovanie plánovania, plnenia a vyhodnocovania programov 
vzdelávania a praktickej odbornej prípravy pre štátnych zamestnancov.

2. Vysvetlením úlohy nadriadených vedúcich zamestnancov 
by sa podporil mechanizmus interného oznamovania

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo so služobnými predpismi, § 111 ods. 3 zaväzuje štátnych 
zamestnancov písomne upozorniť na túto skutočnosť nadriadeného vedúceho zamestnanca 
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skôr, než tento pokyn začne plniť, resp. počas plnenia pokynu. Môžu nastať situácie, kedy takéto 
pokyny uloží nadriadený štátneho zamestnanca, a vtedy je pre zamestnanca zložité oznámiť 
svojmu nadriadenému nezákonné správanie alebo porušenie predpisov. Aj keď existuje osobitný 
mechanizmus na ochranu oznamovateľov, vláda Slovenskej republiky by takisto mohla zvážiť 
objasnenie úlohy a zodpovednosti nadriadených vedúcich zamestnancov pri vybavovaní 
týchto oznámení s cieľom zabezpečiť jednotné a náležité riešenie týchto oznámení. 

3. Zavedenie jednoznačných postupov v súvislosti s darmi 
by prospelo riadeniu konfliktu záujmov

V článku 112 sa uvádza druh povinností, ktoré musia štátni zamestnanci plniť, ako aj činnosti, 
ktorých sa musia zdržať. Je však potrebné objasniť niekoľko aspektov. Zákon obsahuje najmä 
výnimky z darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach. Nie je jasné 
vymedzenie pojmu „oficiálne rokovanie“, pričom to isté platí aj o dôvodoch zahrnutia takýchto 
výnimiek. Výsledkom je voľne formulovaná klauzula, ktorá by mohla otvoriť dvere korupcii. V 
prípade osvedčených postupov existuje tendencia ohraničiť hodnotu alebo povahu daru. Navyše, 
niektoré jurisdikcie zaviedli registre, do ktorých štátni zamestnanci môžu 
zaznamenávať prijaté dary, čím sa zabraňuje ich účasti na úplatkárstve. 
Podľa § 112 ods. 2, a najmä v zmysle obmedzení v § 112 ods. 3, nie je takisto 
jasné, či dary poskytnuté počas oficiálnych rokovaní alebo stretnutí v rámci 
podnikateľských a/alebo zárobkových činností štátnych zamestnancov 
sú zakázané. S cieľom zabrániť akémukoľvek nedorozumeniu by 
slovenská vláda mohla zvážiť vysvetlenie týchto ustanovení. 

4. Usmernenia týkajúce sa vykonávania 
podnikateľských a iných zárobkových činností 
by mohli obsahovať podrobnejšie objasnenie

Ustanovenie § 112 tohto zákona sa v niektorých bodoch prekrýva s 
ustanoveniami v iných zákonoch, ako napríklad § 9 zákona č. 552/2003 
Z. z., ktorý obsahuje viaceré podobnosti. V zmysle § 112 ods. 2 zákona č. 
55/2017 Z. z. sa ustanovuje niekoľko výnimiek, na základe ktorých môžu 
štátni zamestnanci vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú 
činnosť. Aj keď zákon nemusí byť vhodným miestom na objasnenie 
zdôvodnenia týchto výnimiek, dôvody vylúčenia povolaní podľa § 112 
ods. 2 sú nejasné. Tento stav môže takisto viesť k riziku korupcie, ak sa na 
tieto profesie nebudú uplatňovať určité poistné mechanizmy. Slovenská 
vláda by v tejto súvislosti mohla zvážiť vypracovanie usmernení 
s cieľom poskytnúť bližšie objasnenie a vysvetlenie týkajúce sa 
vykonávania podnikateľských a iných zárobkových činností. 
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5. Mal by sa objasniť a vypracovať mechanizmus na 
oznamovanie súkromných záujmov

V § 112 ods. 9 sa vyžaduje, aby štátny zamestnanec písomne preukázal skončenie, pozastavenie 
alebo prerušenie podnikania do 30 dní odo dňa vzniku výkonu štátnozamestnaneckého pomeru. 
Z § 112 však nie je zrejmé, komu to má štátny zamestnanec preukázať a či je toto vyhlásenie 
kontrolované, a ak áno, ktorým orgánom, a takisto nie sú zrejmé ani sankcie uložené za porušenie 
povinností. Slovenská vláda by mala tento stav napraviť.

6. Majetkové priznania by mali byť podopreté príslušným 
auditom a mechanizmom dodržiavania právnych a iných 
predpisov 

V § 114 sa ustanovujú prísnejšie opatrenia v súvislosti s majetkovými priznaniami, ktoré 
sa v zmysle § 115  preskúmavajú a vyhodnocujú, pričom predkladateľ má možnosť poskytnúť 
podporné dôkazy k majetkovému priznaniu. Predpokladá sa, že ustanoveniami o majetkových 

priznaniach podľa § 114 zákona č. 55/2017 Z. z. sa nahrádzajú iné ustanovenia 
o majetkových priznaniach uvedené v zákone č. 552/2003 Z. z. Sú tu však 
určité slabé stránky, ktorými sa treba zaoberať.

Hoci sa majetkové priznania majú predkladať podľa § 114 ods. 6, nie je 
jasné, či niektoré z týchto majetkových priznaní, najmä pokiaľ ide o priznania 
najvyšších štátnych úradníkov, sú zverejňované alebo dostupné na účely 
verejnej kontroly. Dostupnosť zverejnených informácií umožňuje verejnosti 
vyžadovať od verejných činiteľov vyššiu mieru vyvoditeľnej zodpovednosti 
za plnenie svojich úloh a posilňuje transparentnosť v rámci celého procesu.

Aj keď § 115 obsahuje niektoré opatrenia  uplatňované na kontrolu 
dokumentov pri ich predložení, pričom predkladateľ má možnosť poskytnúť 
podporné dôkazy, nie je jasné, čo znamená pojem „vyhodnotenie majetkového 
priznania“. Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie a vytvorenie procesu 
overovania a auditu zverejnených formulárov. Okrem toho by sa zákon 
mohol posilniť uvedením druhu sankcií, ktoré by mohli byť uložené v 
prípade neplnenia povinností. 
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ÚSTAVNÝ ZÁKON Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZNENÍ 
ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 545/2005 Z. Z.

Zákon sa týka zneužitia verejnej funkcie a zavádza povinnosti a obmedzenia platné pre 
verejných činiteľov vrátane zodpovednosti za nedodržanie zákona. Rozsah pôsobnosti zákona 
je široký, pretože sa vzťahuje na celý rad verejných činiteľov vrátane prezidenta Slovenskej 
republiky.

1. V súvislosti s oznamovaním funkcií, pozícií v 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov by sa mal 
zaviesť nezávislý dohľad

Podľa článku 7 ods. 5 písm. a) starostovia obcí podávajú oznámenia komisii obecného 
zastupiteľstva, ktorej členmi môžu byť poslanci obecného zastupiteľstva. Podobne v zmysle článku 
7 ods. 5 písm. b) až c) poslanci mestských zastupiteľstiev a predsedovia vyšších územných celkov a  
poslanci ich zastupiteľstiev predkladajú oznámenie komisii mestského (miestneho zastupiteľstva) 
alebo komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorej členovia sú poslanci príslušného 
zastupiteľstva. Teda medzi osobou, ktorá podáva oznámenie, a osobami, ktoré ho preskúmavajú, 
neexistuje nezávislý mechanizmus. V takom prípade by osoby, ktoré posudzujú oznámenia, asi 
neboli motivované k tomu, aby v prípade potreby spochybnili predložené oznámenia. Mohlo by 
sa preto uvažovať o revízii tohto systému dohľadu.

V zmysle článku 7 ods. 6 v prípade, keď orgán, ktorému sa podávajú oznámenia, nepovažuje 
podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania podľa osobitného 
predpisu. Nie je jasné, o aké konanie ide a či je spojené s pokutami za porušenie povinností, 
ako sa uvádza v článku 9. Toto ustanovenie by bolo vhodné objasniť, aby sa predišlo 
akýmkoľvek nedorozumeniam 

2. Vypracovaním praktických usmernení o požadovaní a 
získavaní výhod by sa podporilo lepšie riadenie konfliktu záujmov

V článku 4 sa verejným činiteľom zakazuje žiadať a prijímať dary, s výnimkou darov 
poskytovaných zvyčajne pri výkone verejnej funkcie. Nie je jasné, ktoré dary by mohli byť 
„poskytované zvyčajne“, a pretože chýba jasná definícia, táto nejednoznačnosť by sa mohla 
zneužiť na obídenie zákona. Niektoré krajiny sa rozhodli zaviesť verejné registre, do ktorých 
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verejní funkcionári musia zaznamenávať prijatie darov presahujúcich určitú hodnotu. Vláda SR 
by mohla vypracovať niekoľko praktických usmernení na účely bližšieho objasnenia a 
vysvetlenia vo vzťahu k darom a iným výhodám, ktoré súvisia s výkonom funkcie.

3. Mohol by sa vypracovať mechanizmus na monitorovanie 
nezlučiteľnosti určitých funkcií, zamestnaní a činností

Je dôležité, aby verejní činitelia oddelili súkromné a verejné záujmy a funkcie, ako sa to 
upravuje v článku 5. V článku 5 ods. 7 sa vyžaduje, aby verejní funkcionári, ktorí sú v čase 
ustanovenia do verejnej funkcie v konflikte záujmov podľa odsekov 1 a 2,  prijali opatrenia 
vedúce k skončeniu činností predstavujúcich konflikt záujmov do 30 dní odo dňa ustanovenia 
do verejnej funkcie. Podobne ako v článku 7 by však bolo vhodné objasniť, komu by mal 
novovymenovaný funkcionár predložiť oznámenie o svojom konflikte záujmov, a najmä 
ako budú príslušné orgány monitorovať súlad tohto oznámenia so skutočnosťou.

4. Mohli by sa bližšie konkretizovať obmedzenia 
po skončení výkonu verejnej funkcie, ako aj príslušný 
monitorovací mechanizmus

Článok 8 obsahuje ustanovenia o obmedzeniach pre určitých verejných funkcionárov, ktorí sa 
počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie uchádzajú o zamestnanie v súkromnom 
sektore. V záujme ďalšieho posilnenia tohto ustanovenia a účinnosti zákona by slovenská 
vláda mohla zvážiť aj zavedenie príslušne prispôsobených časových období, počas 
ktorých by sa bývalí verejní funkcionári nemohli uchádzať o zamestnanie v súkromnom 
sektore, a ktoré by záviseli od povahy činnosti; alebo by mohla zvážiť rozšírenie rozsahu 
jeho pôsobnosti tak, aby zahŕňal aj iných verejných funkcionárov podľa článku 2 tohto 
zákona. Okrem toho by sa účinnosť zákona mohla posilniť aj vytvorením monitorovacieho 
mechanizmu, ktorý by pomohol zabezpečiť dodržiavanie tohto právneho predpisu a 
uplatňovanie sankcií v prípade nedodržania právnych a iných predpisov.
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ZÁKON Č. 552/2003 Z. Z. O VÝKONE PRÁCE 
VO VEREJNOM ZÁUJME

V tomto zákone sa upravujú práva a povinnosti zamestnancov verejného sektora, napríklad 
v súvislosti s vykonávaním zárobkových činností, zamestnávaním príbuzných a oznamovaním 
údajov o majetkových pomeroch.

1. Podrobnejším vymedzením pojmu konflikt záujmov by sa 
podporilo vykonávanie zákona

Cieľom účinných strategických postupov pri riešení konfliktu záujmov je zabezpečiť 
nestrannosť a plnenie úloh vo verejnom záujme a úradných povinností spôsobom, ktorý nebude 
ovplyvnený úvahami o súkromnom prospechu. V § 8 ods. 1 písm. d) sa uvádza, že zamestnanci 
sú povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku rozporu záujmov, ale zákon obsahuje 
len málo podrobností o tom, ako je tento pojem vymedzený. V záujme jednoznačnosti a s 
cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci verejného sektora pochopili, ako majú postupovať 
pri konflikte záujmov, by slovenská vláda mohla zvážiť podrobnejšie vymedzenie pojmu 
rozpor záujmov (konflikt záujmov) v zákone, ako aj vypracovanie praktických usmernení 
k jeho riadeniu s cieľom podporiť vykonávanie zákona. 
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2. Vypracovaním praktických usmernení o požadovaní a 
získavaní výhod by sa účinne podporilo riadenie konfliktu 
záujmov

Podobne ako v § 4 zákona č. 357/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2005 Z. z. sa v § 8 
ods. 2 písm. c) takisto zakazuje verejným činiteľom požadovať a prijímať dary, s výnimkou 
darov poskytovaných obvykle pri výkone verejnej funkcie. Nie je jasné, ktoré dary by mohli byť 
„poskytované obvykle“, a preto by sa vzhľadom na chýbajúce vymedzenie pojmu mohla táto 
nejednoznačnosť zneužiť na obídenie zákona. Niektoré jurisdikcie sa rozhodli zaviesť verejné 
registre, do ktorých verejní činitelia musia zaznamenávať prijatie darov presahujúcich určitú 
hodnotu. Slovenská vláda by mohla zvážiť vypracovanie nejakých praktických usmernení 
na účely ďalšieho objasnenia a vysvetlenia vo vzťahu k darom a iným výhodám, ktoré 
súvisia s výkonom funkcie.

3. V usmerneniach o vykonávaní podnikateľskej a inej 
zárobkovej činnosti by sa mohlo poskytnúť podrobnejšie 
vysvetlenie

V tomto zákone sa § 9 prekrýva s ustanoveniami iných zákonov, ako napr. § 112 zákona č. 
55/2017 Z. z. V § 9 sa ustanovuje niekoľko výnimiek, podľa ktorých sa môžu vedúci zamestnanci 
zúčastňovať na podnikateľských činnostiach alebo vykonávať iné zárobkové činnosti. Aj keď 
zákon nemusí byť vhodným miestom na vysvetlenie zdôvodnenia týchto výnimiek, dôvody 
vylúčenia povolaní podľa § 9 sú nejasné. Tento stav môže takisto viesť k riziku korupcie, ak sa 
pre tieto profesie nebudú uplatňovať určité poistné mechanizmy. Slovenská vláda by mohla 
zvážiť vypracovanie usmernení s cieľom poskytnúť bližšie objasnenie a vysvetlenie 
týkajúce sa vykonávania podnikateľských a iných zárobkových činností.

Podobne ako v § 112 ods. 9 zákona č. 55/2017 Z. z. sa v § 9 ods. 4 takisto vyžaduje od 
vedúceho zamestnanca, aby do 30 dní odo dňa svojho vymenovania ukončil akúkoľvek inú 
zárobkovú činnosť. Z § 9 však nie je zrejmé, komu to má vedúci zamestnanec preukázať 
a či je toto vyhlásenie kontrolované, a ak áno, ktorým orgánom; pritom nie sú zrejmé 
ani akékoľvek sankcie uložené za porušenie povinností. Tento stav by slovenská vláda 
mala napraviť.

4. Majetkové priznania by mali byť podopreté príslušným 
auditom a mechanizmom na zabezpečenie dodržiavania 
predpisov

Predpokladá sa, že zákonom č. 55/2017 Z. z. sa nahrádzajú ustanovenia týkajúce sa 
majetkových priznaní uvedené v zákone č. 552/2003 Z. z., pričom pripomienky k tejto časti sú 
zahrnuté v posúdení zákona č. 55/2017 Z. z.
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ZÁKON Č. 546/2010 Z. Z., KTORÝM SA 
MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 40/1964 
ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA 
MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY

Tento zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, obsahuje 
ustanovenia o zverejňovaní zmlúv v Slovenskej republike. Zákon okrem iného uvádza, kedy 
a ako by mali byť zmluvy zverejnené. Zákon obsahuje niektoré pevné piliere pre zvyšovanie 
transparentnosti verejných zmlúv.

1. Mali by sa objasniť niektoré podmienky týkajúce sa 
povinného zverejnenia a uzavretia zmluvy

V § 47a sa uvádza, že zmluvy sa stávajú záväznými, keď sa zverejnia. V § 47a ods. 3 
sa ustanovuje výnimka pre zmluvy „uzavreté na účely odstránenia následkov mimoriadnej 
udalosti bezprostredne ohrozujúcej život“. V záujme zabezpečenia transparentnosti a integrity 
(protikorupčného konania, čestnosti) a transparentnosti) v rámci tohto procesu by sa v zákone 
mohlo ďalej objasniť, kto rozhoduje o takejto výnimke a či sa príslušné okolnosti kontrolujú 
ex-post alebo ex-ante.

V § 47a ods. 4 sa uvádzajú podmienky, podľa ktorých sa zmluva považuje za zmluvu, k 
uzavretiu ktorej nikdy nedošlo. V tomto prípade však nie je jasné, čo sa stane so zmluvnými 
povinnosťami, ktoré už boli splnené. Znenie naznačuje, že všetko by malo byť považované 
za neplatné a že dodávateľ nedostane zaplatené za poskytnuté služby. K tomuto bodu je 
potrebné vysvetlenie.

2. Informácie, ktoré podliehajú uverejneniu v centrálnom 
registri, by sa mali bližšie objasniť a informácie by sa mali 
zverejňovať v strojovo čitateľnom formáte

V tomto zákone sa ustanovuje, že zmluvy, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov 
alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ, sa majú zverejniť. Hoci podľa článku III § 5a 
ods. 4 a 5 sa zmluvy majú zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle povinnej 
osoby, v § 5a ods. 1 sa neposkytujú podrobnosti o tom, čo sa myslí formuláciou, že obsahuje 
„informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky [...]”, alebo o tom, aký typ podrobností o 



 29

prostriedkoch treba zverejniť. Nie je napríklad jasné, či sa má zverejniť iba časť zmluvy (a ak 
áno, ktorá) alebo zmluva ako celok. Popri riešení tohto problému by slovenská vláda mohla v 
záujme transparentnosti a vyvoditeľnej zodpovednosti zvážiť zverejňovanie informácií v 
strojovo čitateľnom formáte, aby k týmto údajom mohli mať ľahký prístup tretie strany. 
Takisto nie je jasné, či existuje nejaká lehota na zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri. K 
tomuto bodu je potrebné vysvetlenie.

3. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, pomocou ktorého bude 
možné monitorovať a presadiť zverejňovanie zmlúv

Aj keď mechanizmus na presadzovanie zverejnenia môže byť ustanovený na inom mieste v 
právnych predpisoch, v tomto zákone sa nešpecifikuje, kto má kontrolovať, či sú zmluvy zverejnené 
v registri včas, a čo sa stane v prípade neplnenia povinností, ako napr. či sa uložia sankcie. 
Objasnením týchto vecí by sa posilnili účinky zákona a podporilo jeho vykonávanie.
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ZÁKON Č. 357/2015 Z. Z. O FINANČNEJ 
KONTROLE A AUDITE A O ZMENE A 
DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

V tomto zákone sa upravujú základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly 
a auditu. Zákon poskytuje silný základ z hľadiska podpory transparentnosti pri vykonávaní auditu. 
Keďže opatrenia finančnej kontroly a auditu sú účinnými nástrojmi na boj proti podvodom a 
korupcii vo verejnej správe, zákon stanovuje podmienky na posilnenie integrity a vyvoditeľnej 
zodpovednosti pri poskytovaní verejných služieb.
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1. Poskytnutím správ o audite zamestnancom by sa 
podporila transparentnosť 

Podľa § 20 ods. 4 interní audítori sú povinní oboznámiť s návrhom správy auditované osoby 
a poskytnúť im možnosť prerokovať zistenia uvedené v správe a zaoberať sa nimi. Keďže ide 
o štandardnú prax z hľadiska zabezpečenia transparentnosti a integrity pri vykonávaní auditu, 
mohlo by sa ďalej zvážiť sprístupnenie správ zamestnancom orgánu štátnej správy, 
ktorý je predmetom auditu, napríklad prostredníctvom intranetu.

2. Výnimky týkajúce sa finančnej kontroly by sa mali 
podrobnejšie vysvetliť

Ako sa uvádza v § 7 ods. 4, je pochopiteľné, že vzhľadom na povahu niektorých inštitúcií, 
ako napr. Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor, nemožno finančnú kontrolu vykonať za 
podobných podmienok ako pri väčšine ostatných orgánov verejnej správy. Riziká však nemožno 
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úplne vylúčiť. Mohlo by sa uvažovať o tom, že ministerstvo financií bude spolupracovať s 
príslušnými rezortnými ministerstvami, ako je ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra, 
s cieľom zabezpečiť prípadnú finančnú kontrolu a audit, a že táto stránka by sa mala 
zahrnúť do zákona, ak to už nebolo riešené v iných právnych predpisoch alebo politikách. Okrem 
toho by sa na každodenné administratívne záležitosti polície a ozbrojených síl mohla vzťahovať 
základná finančná kontrola, ako sa uvádza v § 7, pričom výnimky by sa mohli uplatňovať iba v 
núdzových situáciách.

3. Mohol by sa vypracovať mechanizmus následných 
krokov a monitorovania

V § 21 ods. 3 sa uvádza, že povinná osoba musí predložiť písomný zoznam opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nie je však jasné, či sa 
uplatňuje mechanizmus následných krokov a mechanizmus monitorovania takýchto nápravných 
opatrení, napr. či sa týmito opatreniami zaoberajú následné audity. Mal by sa zvážiť spôsob, 
ktorým by bolo možné vyhodnocovať a monitorovať pokrok.

4. Bolo by užitočné objasniť podmienky týkajúce 
oslobodenia od povinnosti mlčanlivosti 

Podľa § 27 sú zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba povinní zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone finančnej kontroly a auditu. 
Zároveň sa v § 27 ods. 3 uvádza, že od povinnosti mlčanlivosti ich môže oslobodiť štatutárny 
orgán. S cieľom zaistiť spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami a zabrániť zneužitiu 
systému by bolo užitočné objasniť podmienky takéhoto oslobodenia, čím by sa zároveň 
posilnili účinky tohto zákona. 
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ZÁKON Č. 10/1996 Z. Z. O KONTROLE V 
ŠTÁTNEJ SPRÁVE

Tento zákon určuje spôsoby, ktorými by úrad vlády a iné orgány štátnej správy, ako napríklad 
ministerstvá a orgány miestnej štátnej správy, mali vykonávať vonkajšiu a vnútornú kontrolu, 
ako napríklad hodnotenie výkonnosti a efektívnosti rôznych orgánov štátnej správy a efektívne 
využívanie štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Zákon vytvára základ pre zavedenie silných poistných 
mechanizmov v súvislosti s kontrolnými opatreniami.

1. Bližšie vysvetlenie by mohlo byť prospešné, pokiaľ ide o 
obsah, účel a zverejňovanie správ o kontrole

V § 5 sa vyžaduje, aby úrad vlády predkladal vláde SR a Bezpečnostnej rade Slovenskej 
republiky informácie o zameraní svojej kontrolnej činností a správy o osobitne dôležitých zisteniach. 
Zákon by sa mohol posilniť uvedením ďalších podrobností vrátane toho, ako často by 
úrad vlády mal predkladať správy a aké informácie by mali obsahovať.

Aj keď sa úrad vlády zodpovedá vláde a Bezpečnostnej rade, nie je jasné, ako vláda využíva 
informácie zo správ o kontrole a do akej miery by vláda a Bezpečnostná rada SR mohli meniť 
plánované činnosti, ktoré vykonáva úrad vlády. Nedostatočné objasnenie týchto bodov by mohlo 
mať nepriaznivý vplyv na nezávislosť a účinnosť kontrolných činností.

Slovenská vláda môže takisto zvážiť objasnenie toho, či a ako sa tieto správy zverejňujú 
a akým spôsobom sa majú šíriť. Mohlo by sa zvážiť zverejnenie správ o kontrole na intranete 
príslušného ministerstva, ako aj na internete na sprístupnenie verejnosti, čím by sa mohla zvýšiť 
transparentnosť a vyvoditeľná zodpovednosť verejného sektora.

2. Mala by sa jednoznačne uviesť skutočnosť, že vnútorná 
a vonkajšia kontrola sú oddelené 

V § 1 ods. 2 sa uvádza, že orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu aj vnútornú kontrolu. 
Subjekt vykonávajúci vonkajšiu kontrolu alebo vonkajšie audity by však mal byť oddelený od 
subjektu, ktorý vykonáva vnútorné kontroly, resp. audity. Aby sa zabránilo nesprávnemu 
pochopeniu spôsobu, akým sa má zákon vykonávať, bolo by vhodné ďalšie objasnenie 
alebo usmernenia v tejto oblasti.
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3. Vypracovaním referenčných ukazovateľov a jasných 
cieľov by sa umožnilo účinnejšie merať a vykazovať 
výkonnosť

Meranie, monitorovanie a hodnotenie efektívnosti štátu je základným kameňom riadnej správy 
vecí verejných. Preto treba uvítať kroky na meranie efektívnosti a stavu a úrovne plnenia úloh 
súvisiacich s výkonom štátnej správy, ktoré sú načrtnuté v § 2 ods. 2 a § 2a ods. 3. Nie je však 
zrejmé, či existujú ukazovatele na ich meranie a ako sú definované. Stanovením referenčných 
ukazovateľov a jasných cieľov by sa umožnilo účinnejšie merať a vykazovať výkonnosť.

4. Bolo by vhodné objasniť „základné pravidlá“

V § 8 ods. 1 sa uvádza, že orgány kontroly by mali postupovať podľa základných pravidiel 
kontrolnej činnosti. Keďže v ďalších častiach sa stanovuje cieľ a prístupy k vykonávaniu uvedených 
kontrol, v prípade § 8 by bolo vhodné objasniť význam pojmu základné pravidlá. Nie je jasné, 
či tieto pravidlá sú vlastnými pravidlami orgánov kontroly alebo sú odvodené od iných zdrojov.



 35

5. Mohli by sa vypracovať špecifické požiadavky na 
vymenovanie pracovníkov kontroly

V § 9 ods. 3 sa uvádza, že kontrolu by mali vykonávať zamestnanci orgánu kontroly („pracovníci 
kontroly“). Zákon však neobsahuje podrobnosti o tom, kto sú pracovníci kontroly, aké predpoklady 
majú spĺňať a ako sú menovaní a odborne pripravovaní. Keďže vykonávanie účinnej kontroly 
vyžaduje, aby pracovníci kontroly mali dostatočné odborné znalosti a zručnosti, bolo by vhodné 
vytvoriť konkrétnejšie požiadavky týkajúce sa vymenovania kontrolórov a uviesť ich v 
zákone. Okrem toho by sa takýmto objasnením mohol posilniť § 10 o nepredpojatosti 
pracovníkov kontroly.

6. Mohlo by sa posilniť monitorovanie vykonávania 
nápravných opatrení

Ako sa uvádza v § 11 ods. 2 a § 12, umožnenie kontrolovanému subjektu vzniesť 
námietky s cieľom zapracovať ich do správy je správnym krokom na podporu transparentnosti 
a vyvoditeľnejzodpovednosti. Povzbudzujúce je aj to, že kontrolovaný orgán môže orgánu 
kontroly poskytnúť plán opatrení na riešenie nedostatkov. Objasnenie by však bolo potrebné, 
pokiaľ ide o vykonávanie týchto nápravných opatrení a existenciu merateľných cieľov 
na účely referenčného porovnania pokroku, a rovnako treba posúdiť aj skutočnosť, či 
sa v uvedených návrhoch dosiahol pokrok.

7. Bolo by vhodnejšie zjednodušiť znenie § 13 ods. 8

V § 13 ods. 8 namiesto formulácie, že protokol sa považuje za prerokovaný, by bolo vhodnejšie 
uviesť, že kontrolovaný subjekt sa nedostavil na prerokovanie protokolu alebo sa rozhodol 
nepodpísať zápisnicu, čím účinne stratil právo na odpoveď .

8. Mali by sa vysvetliť podmienky účasti iných orgánov na 
kontrolných činnostiach

V § 15 sa uvádza, že v prípade, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, orgán 
kontroly môže prizvať zamestnancov iných orgánov, aby sa zúčastnili na vykonaní kontroly. V 
tomto prípade existuje riziko nejednoznačného výkladu, a preto by zákon mohol obsahovať ďalšie 
vysvetlenie, prečo a za akých okolností by mohli byť iné orgány prizvané k účasti na kontrole. 
Je možné, že tento stav nemusí byť za určitých okolností žiaduci a mohol by sa napr. využiť na 
zastrašovanie. Odporúča sa objasniť slovné spojenie „osobitná povaha kontroly“, ktorá 
je pre takéto prizvanie potrebná.
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ZÁKON Č. 300/2005 Z. Z.  TRESTNÝ ZÁKON A 
ZÁKON Č. 301/2005 Z. Z. TRESTNÝ PORIADOK

V roku 2012 sa v Slovenskej republike uskutočnila tretia fáza hodnotenia implementácie 
Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných 
obchodných transakciách (Dohovor proti podplácaniu)10.  V rámci tohto hodnotenia Pracovná 
skupina OECD pre podplácanie (WGB) vykonala hodnotenie a uviedla niekoľko odporúčaní, 
ktoré sa okrem iných aspektov týkajú aj Trestného zákona a Trestného poriadku v súvislosti s 
trestným činom podplácania zahraničných verejných činiteľov (ďalej len „zahraničné podplácanie“), 
ktorý sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby.

1. Predchádzajúce trestné činy zahraničného podplácania boli 
zrušené a nahradené novým trestným činom a zodpovedajúcim 
vymedzením pojmu „zahraničný verejný činiteľ“

V súvislosti s trestným činom zahraničného podplácania pracovná skupina WGB odporučila, 
aby Slovenská republika objasnila rozsah pôsobnosti tohto trestného činu, zmenila a 
doplnila vymedzenie pojmu zahraničného verejného činiteľa, vypustila zánik trestnosti 
formou účinnej ľútosti zo skutkovej podstaty trestného činu zahraničného podplácania a 
zabezpečila, aby poskytovanie imunity spolupracujúcim páchateľom netvorilo prekážku 
účinného stíhania trestného činu zahraničného podplácania (pozri Správu z tretej fázy 
hodnotenia, odporúčanie č. 1 písm. a) až d). Po dvoch rokoch, v čase vypracovania nadväzujúcej 
písomnej správy v roku 2014, pracovná skupina WGB konštatovala, že Slovenská republika 
implementovala odporúčanie týkajúce sa imunity, avšak zostávajúce odporúčania týkajúce sa 
trestného činu zahraničného podplácania neboli vykonané. Slovenská republika sa odvtedy 
snažila zapracovať tieto odporúčania prostredníctvom zmien a doplnení Trestného zákona, ktorý 
nadobudol účinnosť v júli 2016. V rámci týchto zmien a doplnení Slovenská republika zrušila 
a nahradila predchádzajúce trestné činy zahraničného podplácania (predchádzajúci § 
334 a § 335 Trestného zákona) novým trestným činom a príslušným vymedzením pojmu  
„zahraničný verejný činiteľ“ (§ 334 a § 128 Trestného zákona). 

2. Štvrtá fáza hodnotenia implementácie Dohovoru je 
naplánovaná na rok 2021

V Slovenskej republike sa štvrtá fáza hodnotenia implementácie Dohovoru uskutoční v marci 
2021. Štvrtá fáza hodnotenia sa zameria na kľúčové prierezové otázky týkajúce sa celej skupiny, 

10 Za spôsob, akým krajiny implementujú Dohovor proti podplácaniu, je zodpovedná Pracovná skupina pre podplácanie. 
Protikorupčné oddelenie preto nemá prístup k rámcovým opatreniam členských krajín v oblasti zahraničného podplácania nad rámec 
tohto procesu partnerského hodnotenia.

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
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pokrok dosiahnutý v súvislosti so slabými stránkami, ktoré boli zistené v predchádzajúcich 
hodnoteniach, úsilie a výsledky v oblasti presadzovania práva a akékoľvek otázky vyvolané 
zmenami vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v inštitucionálnom rámci.

Zmeny týkajúce sa trestného činu zahraničného podplácania v Slovenskej republike budú 
preto hodnotené v kontexte tohto hodnotenia.

3. Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
nadobudol účinnosť a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok

V súvislosti so zodpovednosťou právnických osôb pracovná skupina WGB vo svojej správe 
z tretej fázy hodnotenia vyzvala Slovenskú republiku, aby prioritne ustanovila zodpovednosť 
právnických osôb za trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa (pozri Správu z 
tretej fázy hodnotenia, odporúčanie č. 2). V čase nadväzujúcej písomnej správy týkajúcej sa 
Slovenskej republiky z roku 2014 sa toto odporúčanie považovalo za nevykonané. Dňa 1. júla 
2016 však nadobudol účinnosť nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z tohto 
dôvodu sa pracovná skupina WGB v júni 2016 zhodla na tom, že Slovenská republika by mala 
podstúpiť opakovanú prvú fázu hodnotenia v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických 
osôb za podplácanie zahraničných činiteľov. Toto hodnotenie sa uskutoční v októbri 2017 a zameria 
sa na skutočnosť, ako Slovenská republika implementovala všetky články Dohovoru, ktoré sa 
týkajú zodpovednosti právnických osôb, vrátane prílohy 1 k Odporúčaniu z roku 2009 o ďalšom 
boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov  (Annex 1 to the 2009 Recommendation 
on Further Combating the Bribery of Foreign Public Officials), v ktorom sa objasňuje norma 
podľa článku 2 Dohovoru (o zodpovednosti právnických osôb).

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
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SÚHRN NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ

V záujme posilnenia právneho rámca, ktorý pozostáva z kľúčových protikorupčných právnych 
predpisov v Slovenskej republike, OECD odporúča navrhnúť tieto opatrenia:

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán o úpravu prahu „v dobrej viere“ 
z úrovne „byť presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností“ na úroveň 
„odôvodnene sa domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé“.

 f Vláda SR by mohla zákonodarný orgán požiadať o bližšie vysvetlenie a usmernenie 
týkajúce sa výkladu slovného spojenia „významnou mierou prispieť“ v § 2 ods. 
1 písm. b) zákona, a to buď priamo v samotnom zákone, alebo prostredníctvom 
metodického usmernenia, v súlade s platnou judikatúrou.

 f Vláda SR by mohla zákonodarný orgán požiadať, aby určil špecializovanú nezávislú 
tretiu stranu, ktorá by bola osobitne zodpovedná za prijímanie a vyšetrovanie oznámení 
o závažnej a inej protispoločenskej činnosti v citlivých oblastiach, akými sú ozbrojené 
sily, spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní.

 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán, aby v zákone poskytol podrobnejšie 
vysvetlenie rozsahu významu pojmu „podnet“ s cieľom vymedziť relevantnosť 
informácií, ktoré môžu byť predmetom oznámenia, ako aj zvýšiť istotu oznamovateľov, 
že ich oznámenie zamestnávateľ vezme do úvahy.

 f Vláda SR by mohla poskytnúť ďalšie usmernenia, či už formou zákona, nariadenia, 
alebo verejnej politiky, ktoré by v rámci všetkých verejných organizácií zabezpečili 
jednotné uplatňovanie požiadaviek týkajúcich sa odbornosti zamestnancov 
zodpovedných za vybavovanie podnetov, spôsobu, akým musia verejnú organizáciu 
viesť, ako aj konkrétnych povinností, ktoré by mali vykonávať.

 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán, aby tak, ako je to v prípade 
Kanady, Holandska, Kórey či Spojených štátov, poveril špeciálne určený orgán 
(napr. inšpektorát práce) rozhodovaním o pozastavení účinnosti pracovnoprávnych 
úkonov a následným rozhodovaním o platnosti daného pracovnoprávneho úkonu za 
primerané náklady a s výhradou flexibilných časových harmonogramov, prinajmenšom 
v rámci organizácií verejného sektora.

 f Vláda SR by takisto mohla požiadať zákonodarný orgán o stanovenie širšieho 
súboru nápravných opatrení, ktoré by presahovali rámec pozastavenia účinnosti 
pracovnoprávneho úkonu a potenciálne by zahŕňali aj odškodnenie za minulú aj 
budúcu stratu príjmov, ako aj za nemajetkovú ujmu a náhradu škody sankčnej 
povahy. 
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 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán o presunutie dôkazného bremena 
na zamestnávateľa, ktorý by bol povinný preukázať, že daný pracovnoprávny úkon 
nesúvisí s podaným podnetom.

 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán, aby zamestnancom umožnil podávať 
oznámenia o akomkoľvek druhu „protispoločenskej činnosti“ tak prostredníctvom 
vnútorných, ako aj externých kanálov oznamovania, napríklad regulačnému alebo 
inému príslušnému orgánu.

 f Vláda SR by mohla požiadať zákonodarný orgán, aby umožnil preskúmavať 
rozhodnutia prokuratúry a  súdov, ktoré sa týkajú poskytnutia ochrany oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, a vydať usmernenia, v ktorých by sa ohraničila ich 
právomoc rozhodovať na základe voľnej úvahy o poskytnutí ochrany.  

 f Vláda SR by mohla zvážiť, či rozhodnutia o možnosti vyšetrenia podnetu by mohli byť 
preskúmateľné určenými orgánmi dohľadu a následne aj správnym tribunálom.

 f Účinným spôsobom, ako posilniť vyvoditeľnú zodpovednosť verejnej správy, by mohlo 
byť aj umožnenie najvyššej kontrolne inštitúcii vykonávať náhodné kontroly orgánov 
verejnej moci v súvislosti s tým, ako vybavujú oznámenia o závažnej protispoločenskej 
činnosti alebo iné podnety.

 f Vláda SR by mohla zvážiť monitorovanie výstupov a účinkov jej režimu finančných 
odmien pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 f Vláda SR by mohla zvážiť rozšírenie schémy odmien pre oznamovateľov o osobné 
vyznamenania a čestné ocenenia.

 f Vláda SR by mohla zvážiť vypracovanie podrobnejších usmernení a referenčných 
ukazovateľov, ktoré by pomohli vypracovať štruktúru vykonávania týchto ustanovení.

 f Vláda SR by mohla v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské 
práva určiť vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutého pokroku a účinnosti 
právneho rámca týkajúceho sa oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vláda SR 
by takisto mohla konzultovať o týchto ukazovateľoch s domácimi a medzinárodnými 
organizáciami, a to vrátane  konzultácií o tom, ktoré údaje by boli pre oznamovateľov, 
zamestnancov, ktorí podajú podnet, ako aj širokú verejnosť najužitočnejšie.
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Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 f Vláda SR by mohla zvážiť vytvorenie mechanizmu na monitorovanie plánovania, plnenia 
a vyhodnocovania programov vzdelávania a praktickej odbornej prípravy pre štátnych 
zamestnancov.

 f Vláda SR by takisto mohla zvážiť objasnenie úlohy a zodpovednosti nadriadených vedúcich 
zamestnancov pri vybavovaní interných oznámení o porušovaní predpisov s cieľom zabezpečiť 
jednotné a náležité riešenie týchto oznámení.

 f Vláda SR by mohla zvážiť zavedenie jednoznačných postupov v súvislosti s darmi pri 
riadení konfliktu záujmov.

 f Vláda SR by mohla zvážiť vypracovanie usmernení s cieľom poskytnúť bližšie objasnenie 
a vysvetlenie týkajúce sa vykonávania podnikateľských činností a iných zárobkových 
činností.

 f Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie a vypracovanie mechanizmu na oznamovanie 
súkromných záujmov.

 f Vláda SR by mohla zvážiť vytvorenie procesu overovania a auditu formulárov majetkových 
priznaní, ako aj stanovenie sankcií v prípade neplnenia povinností.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 f Vláda SR by mohla zvážiť zavedenie nezávislého dohľadu v súvislosti s oznamovaním 
funkcií, pozícií v zamestnaní a ekonomických činností.

 f Vláda SR by mohla vypracovať praktické usmernenia na účely bližšieho objasnenia a 
vysvetlenia vo vzťahu k darom a iným výhodám, ktoré súvisia s výkonom funkcie.

 f Vláda SR by mohla objasniť mechanizmus monitorovanie, pokiaľ ide o nezlučiteľnosť 
určitých funkcií, zamestnaní a činností.

 f Vláda SR by mohla zvážiť aj zavedenie prispôsobených časových období, počas ktorých 
by sa bývalí verejní funkcionári nemohli uchádzať o zamestnanie v súkromnom sektore a 
ktoré by záviseli od povahy činnosti; alebo by mohla zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
zákona tak, aby zahŕňal aj iných verejných funkcionárov uvedených v článku 2.
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Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 f Vláda SR by mohla zvážiť podrobnejšie vymedzenie pojmu rozpor záujmov (konflikt 
záujmov) v zákone, ako aj vypracovanie praktických usmernení k jeho riadeniu s cieľom 
podporiť vykonávanie zákona.

 f Vláda SR by mohla vypracovať praktické usmernenia na účely bližšieho objasnenia a 
vysvetlenia vo vzťahu k darom a iným výhodám, ktoré súvisia s výkonom funkcie.

 f Vláda SR by mohla zvážiť vypracovanie usmernení s cieľom poskytnúť bližšie objasnenie 
a vysvetlenie týkajúce sa vykonávania podnikateľských a iných zárobkových činností.

Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony

ff Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie podmienok v súvislosti s povinným zverejňovaním 
a uzatváraním zmlúv.

ff Vláda SR by mohla zvážiť zverejňovanie informácií v strojovo čitateľnom formáte, aby 
k týmto údajom mohli mať ľahký prístup tretie strany.

ff Vláda SR by mohla zvážiť vytvorenie mechanizmu na monitorovanie a presadenie 
zverejňovania zmlúv.

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

ff Vláda SR by mohla zvážiť sprístupnenie správ, napríklad prostredníctvom intranetu, 
zamestnancom toho orgánu štátnej správy, ktorý je predmetom auditu.

ff Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie podmienok v súvislosti s výnimkami, ktoré sa 
týkajú finančnej kontroly.

ff Vláda SR by mohla zvážiť vytvorenie mechanizmu následných krokov a monitorovania 
nápravných opatrení.

ff Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie podmienok týkajúcich sa oslobodenia od povinnosti 
mlčanlivosti
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Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

ff Vláda SR by mohla zvážiť poskytnutie ďalších podrobností vrátane toho, ako často by úrad 
vlády mal predkladať správy a aké informácie by mali obsahovať.

ff Vláda SR môže takisto zvážiť objasnenie toho, či a ako sa tieto správy o kontrole zverejňujú 
a akým spôsobom sa majú šíriť.

ff Vláda SR by mohla zvážiť jednoznačné uvedenie skutočnosti, že vnútorná a vonkajšia 
kontrola sú v zmysle zákona oddelené.

ff Vláda SR by mohla zvážiť vytvorenie referenčných ukazovateľov a jasných cieľov s cieľom 
umožniť účinnejšie meranie a vykazovanie výkonnosti.

ff Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie významu pojmu „základné pravidlá“ v § 8 zákona.

ff Vláda SR by mohla zvážiť vypracovanie špecifických požiadaviek pre vymenovanie 
pracovníkov kontroly.

ff Vláda SR by mohla zvážiť posilnenie monitorovania v súvislosti s vykonávaním nápravných 
opatrení.

ff Vláda SR by mohla zvážiť zjednodušenie znenia § 13 ods. 8.

ff Vláda SR by mohla zvážiť objasnenie podmienok účasti iných orgánov na kontrolných 
činnostiach.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

ff V Slovenskej republike sa uskutočnila tretia fáza hodnotenia implementácie Dohovoru 
OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných 
obchodných transakciách (Dohovor proti podplácaniu). V rámci tohto hodnotenia 
Pracovná skupina OECD pre podplácanie (WGB) vykonala hodnotenie a uviedla niekoľko 
odporúčaní, ktoré sa okrem iných aspektov týkajú aj Trestného zákona a Trestného 
poriadku v súvislosti s trestným činom podplácania zahraničných verejných činiteľov 
(ďalej len „zahraničné podplácanie“), ktorý sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby. 
(pozri správu z tretej fázy hodnotenia, odporúčanie č. 1 ods. a) až d), ktorá je k dispozícii 
na www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf)

ff V Slovenskej republike sa štvrtá fáza hodnotenia implementácie Dohovoru uskutoční v 
marci 2021. Štvrtá fáza hodnotenia sa zameria na kľúčové prierezové otázky týkajúce 
sa celej skupiny, pokrok dosiahnutý v súvislosti so slabými stránkami, ktoré boli zistené 
v predchádzajúcich hodnoteniach, úsilie a výsledky v oblasti presadzovania práva a 
akékoľvek otázky vyvolané zmenami vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo 
v inštitucionálnom rámci. Je potrebné poznamenať, že Slovenská republika zrušila 
a nahradila predchádzajúce trestné činy zahraničného podplácania (predchádzajúci 
§ 334 a § 335 Trestného zákona) novým trestným činom a príslušným vymedzením 
pojmu „zahraničný verejný činiteľ“ (§ 334 a § 128 Trestného zákona). Zmeny týkajúce sa 
trestného činu zahraničného podplácania v Slovenskej republike budú preto hodnotené 
v kontexte tohto hodnotenia. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
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POZNÁMKY, KTORÉ TREBA ZOHĽADNIŤ PRI 
INTERPRETÁCII ÚDAJOV

Obrázok znázorňuje skupinu 32 krajín OECD v súlade s vyššie uvedeným opisom na 
základe ich odpovedí v rámci prieskumu OECD z roku 2014 o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti vo verejnom sektore. Respondenti odpovedali na túto otázku: 
„Poskytuje vaša krajina ochranu zamestnancom pred diskriminačnými alebo disciplinárnymi 
opatreniami po tom, ako upozornili na protispoločenskú činnosť?“ Odpovede na túto 
otázku boli na účely tejto publikácie analyzované podľa toho, či právne rámce týchto krajín 
špecificky súviseli s chráneným oznamovaním alebo s prevenciou odvetných postihov voči 
oznamovateľom. Ochrana prostredníctvom zákonov v niektorých krajinách zaradených 
do skupiny s názvom „Krajiny, ktoré majú zavedené osobitné právne predpisy na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo verejnom sektore“ sa vzťahuje aj na súkromný 
sektor. Obrázok nemusí nevyhnutne odzrkadľovať analýzu pracovnej skupiny WGB v súvislosti 
s rámcami jednotlivých krajín v oblasti ochrany oznamovateľov vo verejnom a súkromnom 
sektore, ktorí oznámili podozrenie na zahraničné podplácanie. Zoznam právnych predpisov 
v oblasti ochrany oznamovateľov v členení podľa krajín je uvedený v prílohe.

Respondenti odpovedali na túto otázku: „Ktoré z týchto protispoločenských činností spadajú 
pod chránené oznamovanie?”

Niektoré krajiny uplatňujú súhrnné ustanovenia, ktoré pokladajú za všeobecný zákaz 
nepriaznivých následkov alebo znevýhodňujúceho zaobchádzania a vzťahujú sa na všetky 
vyššie uvedené typy opatrení týkajúcich sa zamestnancov. V prípade Nemecka neboli 
uvedené žiadne konkrétne príklady odvetných postihov voči zamestnancom. Nápravné 
opatrenia vyplývajú z pracovného práva, občianskeho práva a zákona o štátnej službe v 
Nemecku. Na základe rozhodnutia Spolkového ústavného súdu, Spolkový pracovný súd 
ako najvyšší súd pre rozhodovanie v oblasti pracovného práva v Nemecku rozhodol, že na 
zamestnancov, ktorí v dobrej viere oznámia porušenie predpisov u ich zamestnávateľa, sa 
vo všeobecnosti vzťahuje ochrana pred prepustením. Okrem toho Európsky súd pre ľudské 
práva v roku 2011 podporil právo zamestnancov verejne poukazovať na rušivé vplyvy na 
mieste výkonu práce (rozsudok č. 28274/08 z 21. júla 2011). Pracovné súdy v Nemecku sú 
povinné zohľadniť tieto rozsudky pri svojom rozhodovaní v budúcnosti. V prípade Portugalska 
sa v článku 4 zákona č. 19/2008 uvádza, že „zamestnanci, ktorí pracujú vo verejnej správe 
a v spoločnostiach vo vlastníctve štátu a oznámia spáchanie trestných činov, o ktorých sa 
dozvedeli pri výkone alebo v dôsledku výkonu svojich povinnosti, nemôžu byť postihovaní 
žiadnou formou, vrátane nedobrovoľného preloženia na inú pracovnú pozíciu.” Respondenti 
odpovedali na túto otázku: „Sú oznamovatelia chránení pred týmito diskriminačnými alebo 
odvetnými postihmi v súvislosti s postihovaním zamestnancov?

Respondenti odpovedali na túto otázku: „Uplatňujú sa prísľuby odmeny, ktoré by motivovali 
oznamovateľov k oznamovaniu protispoločenskej činnosti? Ide napr. o účinnosť procesu, 
nadväzujúce opatrenia, finančné odmeny.“
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OBRÁZOK  3:
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Právne predpisy

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub.L. 111–203, H.R. 4173 
(Spojené štáty americké)

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Nueva Ley DOF 18-07-2016. 

Protected Disclosure Act, 2000, No 7 (Nový Zéland)

Public Interest Disclosure Act, No. 133, 2013 (Austrália) 
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Whistleblower Protection Act of 1989, Pub.L. 101-12 (Spojené štáty americké)

Za zverejnenie tohto materiálu zodpovedá generálny tajomník OECD. Názory a argumenty, ktoré sú v ňom 
prezentované, nemusia odzrkadľovať oficiálny postoj členských krajín OECD. Tento dokument a akékoľvek 
mapy, ktoré môže obsahovať, nemajú vplyv na status akéhokoľvek územia resp. zvrchovanosť nad akýmkoľvek 
územím, vymedzenie hraníc a názvy akýchkoľvek území, miest alebo oblastí.

Štatistické údaje za Izrael boli poskytnuté príslušnými izraelskými úradmi v rámci ich pôsobnosti. Použitie 
týchto údajov nemá vplyv na status Golanských výšin,  východného Jeruzalemu a izraelských osád na 
Západnom brehu v súlade s podmienkami medzinárodného práva.
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