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Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Účel vydania
Účelom vydania smernice je ustanoviť a upraviť pravidlá fungovania vnútorného systému vybavovania oznámení
týkajúcich sa protispoločenskej činnosti a ustanoviť zodpovednú osobu podľa § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Pojmy a skratky
RTVS- Rozhlas a televízia Slovenska
Rada RTVS – Rada Rozhlasu a televízie Slovenska
SR- Slovenská republika
GR RTVS- generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska
Poverení zamestnanci – sú zamestnanci poverení riaditeľom zodpovednej zložky preveriť podnet
Komisia – komisia pre preverovanie oznámení zriadená podľa čl. VII tejto smernice
3. Súvisiace predpisy
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
4. Kľúčové slová
závažná protispoločenská činnosť, oznamovateľ, oznámenie, komisia pre preverovanie oznámení
Čl. II
Preambula
Zo záujmu spoločnosti na predchádzaní a odhaľovaní protiprávnej resp. protispoločenskej činnosti, vyplýva potreba
prijímania rôznych ochranných opatrení pre osoby, ktoré majú informácie o takejto činnosti a chcú ich oznámiť
príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov.
Pri úprave vnútorných podmienok pre oznamovanie protispoločenskej činnosti RTVS prihliada na celospoločenský
prínos tejto činnosti a zároveň si uvedomuje svoju zvýšenú spoločenskú zodpovednosť vyplývajúcu zo špecifického
postavenia ako verejnoprávneho vysielateľa.
Predmetnú smernicu a najmä všetky povinnosti v nej ustanovené je potrebné interpretovať ako priamy pokyn
GR RTVS, ktorý na základe ustanovení zákona č. 532/2010 Z. z. zastupuje a koná v mene RTVS, riadi jej činnosť
a v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. má výlučnú kompetenciu rozhodovať o všetkých skutočnostiach
v rozsahu tejto smernice.
Čl. III
Základná povinnosť subjektov spadajúcich pod rozsah tejto smernice
Zamestnanci RTVS, GR RTVS a členovia Rady RTVS sa pri vykonávaní svojich povinností voči RTVS musia zdržať
akejkoľvek protispoločenskej činnosti.
Čl. IV
Vymedzenie pojmov
1.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto
oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa
sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako
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oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo
k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
2.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú
protispoločenskej činnosti.

3.

Pod kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej
protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

4. Závažnou protispoločenskou činnosťou je:
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy
verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b
Trestného zákona,
b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
prevyšujúcou tri roky,
c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
5.

Za inú ako závažnú protispoločenskú činnosť sa pre účely tejto smernice považuje konanie, ktoré je priestupkom alebo
iným správnym deliktom. Za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným
správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

6.

Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe,
a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé;
v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

7. Na účely tejto smernice je poverený zamestnanec v konflikte záujmov v prípade, ak sa predmet oznámenia (namietaná
závažná protispoločenská činnosť) týka jeho samého, jeho rodinného príbuzného v priamom rade, blízkej osoby alebo
odboru, kde tento zamestnanec pracuje. V prípade člena komisie je tento v konflikte záujmov, ak sa predmet
oznámenia týka jeho samého, jeho rodinného príbuzného v priamom rade alebo vedúceho odboru, ktorý je pracovne
priamo podriadený tomuto členovi komisie.
8. Za blízku osobu sa na účely tejto smernice považuje osoba, ktorej ujmu by poverený zamestnanec dôvodne pociťoval
ako vlastnú ujmu.
9. V prípade pochybností, či je poverený zamestnanec alebo člen komisie v konflikte záujmov na účely tejto smernice
platí, že uvedená osoba je v konflikte záujmov.
Čl. V
Práva a povinnosti subjektov spadajúcich pod rozsah tejto smernice
1. Ako zodpovedná zložka - osobitný organizačný útvar zodpovedný za vnútorný systém preverovania oznámení podľa
§ 10 zákona č. 54/2019 Z. z. sa ustanovuje sekcia generálneho riaditeľa (ďalej len „zodpovedná zložka“).
2. Riaditeľ zodpovednej zložky je v súvislosti s preverovaním oznámení a vedením agendy vnútorného systému
preverovania oznámení oprávnený osobitne poverovať zamestnancov tejto zložky. V odôvodnených prípadoch (najmä
v prípade hroziaceho konfliktu záujmov) môže riaditeľ zodpovednej zložky osobitne poveriť aj zamestnancov z iných
organizačných útvarov. Riaditeľ zodpovednej zložky pri osobitnom poverovaní jednotlivých zamestnancov postupuje
s odbornou starostlivosťou, pričom mimoriadny dôraz pripisuje najmä hroziacemu konfliktu záujmov.
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3. Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie ako aj poverení zamestnanci postupujú pri preverovaní oznámení
v dobrej viere, pričom vždy postupujú v súlade s hlavným účelom zákona č. 54/2019 Z. z. ako aj tejto smernice predchádzanie a odhaľovanie protiprávnej, resp. protispoločenskej činnosti. Zodpovedná zložka, členovia komisie ako
aj poverení zamestnanci zároveň pri preverovaní oznámení rešpektujú prezumpciu neviny, právo na súkromie ako aj
ostatné osobnostné práva zamestnancov.
4. Zodpovedná zložka, členovia komisie ako aj poverení zamestnanci konajú v prípade preverovania oznámení v rozsahu
tejto smernice na základe priameho poverenia a v mene GR RTVS ako subjektu, ktorý túto smernicu vydal. Na základe
tohto priameho poverenia sú preto v súlade s účelom tejto smernice ako aj zákonom č. 54/2019 Z. z. oprávnení
preskúmať akýkoľvek úkon, dokument alebo záznam (bez ohľadu na formu alebo nosič) zamestnanca, GR RTVS alebo
členov Rady RTVS súvisiaci s výkonom ich zamestnaneckého pomeru alebo funkcie v RTVS. Zamestnanci, GR RTVS
alebo členovia Rady RTVS sú povinní poskytnúť riaditeľovi zodpovednej zložky, členom komisie alebo povereným
zamestnancom pri preverovaní oznámení aktívnu súčinnosť, pričom svojou činnosťou ani nečinnosťou nesmú vytvárať
prekážky pre preverovanie jednotlivých oznámení.
5. Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie ako aj poverení zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie podľa tejto smernice. Riaditeľ zodpovednej zložky sprístupňuje totožnosť
osoby, ktorá podala oznámenie povereným zamestnancom alebo členom komisie výlučne za účelom plnenia
povinností podľa tejto smernice (napr. vedenie evidencie, oboznamovanie osoby, ktorá oznámenie podala,
preverovanie oznámenia atď.). V prípade pochybností, či je nutné sprístupniť totožnosť osoby podľa prvej vety platí,
že totožnosť tejto osoby nie je nutné sprístupniť.
6. Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie a poverení zamestnanci sú povinní spracovávať osobné údaje získané
v súvislosti s podaním oznámenia podľa tejto smernice výlučne v rozsahu a za účelom preverovania takéhoto
oznámenia. Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie a poverení zamestnanci sú pri spracovaní osobných údajov
povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov). Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie a poverení pracovníci úzko spolupracujú
so zodpovednou osobou osobitne poverenou na dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 44 zákona
č. 18/2018 Z. z. V prípade rozporu medzi povinnosťami podľa zákona č. 54/2019 Z. z. a povinnosťami podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktorý nie je možné vyriešiť
súčinnosťou oboch zodpovedných strán, rozhoduje o vyriešení takéhoto rozporu individuálnym rozhodnutím GR RTVS.
7. Subjektom spadajúcim pod rozsah tejto smernice, ktorí spĺňajú podmienky pre poskytnutie ochrany oznamovateľovi
v zmysle ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z., v plnej miere prináleží ochrana podľa § 7 tohto zákona.
Čl. VI
Vnútorný systém preverovania a evidencie oznámení
1. Oznámenia je možné podávať osobne v kancelárii č. 203 (sekretariát GR RTVS), prostredníctvom elektronickej pošty
na elektronickej adrese protispolocenska.cinnost@rtvs.sk alebo na poštovej adrese RTVS, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava.
2. Poverení zamestnanci v súčinnosti s členmi komisie, sú povinní prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho
prijatia; anonymné oznámenia sa nepreverujú. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie RTVS
oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
3. Poverení zamestnanci sú povinní oznámiť osobe, ktorá podala oznámenie, výsledok jeho preverenia do desiatich dní
od preverenia oznámenia komisiou.
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4. Poverení zamestnanci komunikujú s osobami, ktoré podali oznámenie osobne, prostredníctvom elektronickej pošty
alebo prostredníctvom online formulára, výlučne elektronickou poštou. V prípade podania oznámenia prostredníctvom
pošty komunikujú poverení zamestnanci s osobu, ktorá podala oznámenie, rovnako prostredníctvom pošty.
5. Ak je predmet oznámenia totožný s predmetom oznámenia už skôr zaevidovaného a ešte neprevereného oznámenia,
takéto neskoršie oznámenie sa priradí k už zaevidovanému oznámeniu s totožným predmetom, o čom sa v evidencii
urobí záznam. Neskoršie oznámenie sa už samostatne nepreveruje.
6. Ak je predmet oznámenia totožný s už v minulosti prevereným oznámením a skutkové okolnosti sa žiadnym spôsobom
nezmenili, sú poverení zamestnanci na základe písomného súhlasu riaditeľa zodpovednej zložky, oprávnení oboznámiť
osobu, ktorá oznámenie podala s výsledkom preverenia už vybaveného oznámenia (poverení zamestnanci pri
vybavovaní oznámenia podľa tohto bodu vo zvýšenej miere dbajú o ochranu osobných údajov najmä o osobné údaje
získané v súvislosti s už prevereným oznámením).
7. Riaditeľ zodpovednej zložky je povinný zabezpečiť prostredníctvom poverených zamestnancov po dobu troch rokov
odo dňa doručenia oznámenia vedenie evidencie oznámení v rozsahu:
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa,
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
Čl. VII
Komisia pre preverovanie oznámení
1. Zriaďuje sa komisia pre preverovanie oznámení podaných podľa tejto smernice (ďalej len „komisia“). Komisia má troch
členov. Riaditeľ zodpovednej zložky je predsedom komisie, ďalšími členmi komisie sú vedúci odboru právneho a vedúci
odboru vnútornej kontroly. Funkčné obdobie člena komisie trvá do skončenia pracovného pomeru príp. do zániku
príslušnej pracovnej funkcie člena komisie.
2. Na uznesenie komisie je potrebné, aby hlasovali aspoň jej dvaja členovia. Komisia hlasuje jednoduchou väčšinou,
v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. V prípade, ak je z dôvodu dlhšej neprítomnosti členov
komisie ohrozená uznášaniaschopnosti komisie, pričom existuje naliehavá potreba zasadnutia komisie, je možné pre
tieto potreby ad hoc nahradiť člena alebo členov komisie. V prípade náhrady podľa predchádzajúcej vety sa postupuje
obdobne ako v prípade náhrady člena komisie z dôvodu konfliktu záujmov (bod 3 tohto článku).
3. V prípade, ak existujú dôvodné pochybnosti, že jeden alebo viacero členov komisie môže byť vo vzťahu k obsahu
oznámenia v konflikte záujmov, predseda komisie tohto člena alebo viacero členov pre preverenie daného oznámenia
ad hoc nahradí novým dočasným členom komisie. Ak sa takáto pochybnosť týka predsedu komisie, tak o jeho ad hoc
náhrade novým dočasným členom komisie rozhodne GR RTVS. Členstvo ad hoc ustanoveného člena komisie zaniká
v momente, keď pominú dôvody pre jeho ustanovenie.
4. Poverení zamestnanci sú povinní bezodkladne informovať komisiu o prijatí každého oznámenia. Komisia alebo riaditeľ
zodpovednej zložky určujú povereným zamestnancom rozsah úkonov, ktoré je pre riadne preverenie oznámenia
potrebné vykonať, pričom právo člena alebo predsedu komisie vykonať podľa potreby úkony osobne týmto nie je
dotknuté.
5. Komisia preveruje oznámenia na svojich zasadnutiach. Komisia zasadá podľa potreby, pričom zohľadňuje počet
ďalších prijatých oznámení, stav ich vybavenia ale tiež naliehavosť situácie napr. prípadné ohrozenie zachovania
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premlčacích a iných právne významných lehôt. Poverení zamestnanci sú povinní informovať komisiu o skutočnostiach
podľa prvej vety podľa potreby.
6. Po preverení oznámenia komisia hlasovaním prijme na základe výsledkov preverenia oznámenia ďalšie vhodné
opatrenia najmä, postúpi vec kompetentným štátnym orgánom (orgány činné v trestnom konaní, správne orgány,
príslušný výbor NRSR atď.) alebo oznámenie odloží, ak preverenie oznámenia neodhalilo žiadnu závažnú
protispoločenskú činnosť. Riaditeľ zodpovednej zložky prostredníctvom poverených zamestnancov informuje raz za
rok GR RTVS a Radu RTVS o činnosti a záveroch komisie.
7. O každom rokovaní komisie poverený zamestnanec vyhotovuje zápisnicu, ktorá obsahuje prehľad jednotlivých
oznámení, úkony, ktoré boli na preverenie oznámenia vykonané ako aj opatrenia, ktoré komisia prijala na základe
hlasovania podľa bodu 2. Zápisnice o rokovaní komisie sú v zásade neverejné a sprístupňujú sa iba subjektom, ktoré
o svojej činnosti komisia informuje podľa bodu 6 tohto článku ako aj príp. kompetentným štátnym orgánom, ktorým
komisia oznámenie postúpila na základe bodu 6 tohto článku. Ostatným subjektom sa zápisnice sprístupňujú iba
v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného hlasovania komisie.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Záväznosť
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov RTVS, GR RTVS ako aj pre členov Rady RTVS.
2. Platnosť a účinnosť
Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu GR RTVS a účinnosť jej zverejnením na webovom sídle RTVS
(www.rtvs.sk alebo www.rtvs.org).
V prípade nepredvídaných okolností, ktoré prinútia GR RTVS zmeniť tieto pravidlá, bude GR RTVS bezodkladne
informovať o zmene Radu RTVS.
3. Derogačná klauzula
Smernica ruší IP39/2015 Smernicu o vnútornom systéme vybavovania podnetov vo veciach oznamovania
protispoločenskej činnosti, ktorá bola zverejnená vo Vestníku RTVS č. 25 z 10.06.2015.
4. Zodpovednosť
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto smernice vykonáva riaditeľ zodpovednej zložky príp. poverení zamestnanci
alebo členovia komisie.
Riadiaci zamestnanci oboznámia zamestnancov príslušných odborov s obsahom tejto smernice.
Porušenie akýchkoľvek ustanovení tejto smernice bude v prípade zamestnancov považované za porušenie pracovnej
disciplíny s možnosťou vyvodenia dôsledkov na základe ustanovení Zákonníka práce.
V Bratislave 12.9.2019
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
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