
   Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov                     
          Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

 

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mestská časť Košice – Nad 
jazerom prijala Smernicu o pravidlách uplatňovania zákona v podmienkach Miestneho úradu 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom za účelom zabezpečenia práv všetkých fyzických osôb                       
v pracovnoprávnom vzťahu s týmto zamestnávateľom. 
Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise. 

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie: 

1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,  
2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej 

činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie.  

V Mestskej časti Košice – Nad jazerom je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou 
kontrolór mestskej časti. 

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len 
v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia 
pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom 
v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa 
zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov 
zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. 

Podnet možno podať kontrolórovi MČ ako zodpovednej osobe: 
1. písomne:  e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu:  

kontrolor.jazero@netkosice.sk  ( spôsob dostupný 24 hodín denne) 
alebo 

2. ústne: s vyhotovením písomného záznamu ( záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu 
trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, 
predmet podnetu, osobu voči ktorej podnet smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej 
osoby) nahlásením u zodpovednej osoby na jej pracovisku:  
Mestská časť Košice – Nad jazerom,  
Poludníková 7, 040 12 Košice 
PhDr. Patrik Géci - kontrolór MČ. 
č. dverí 15  

 
 


