
 

 
 Postup na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy podľa ustanovenia 
§ 37 ods. 4 písm. e) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Podmienky ochrany pred neoprávnenými postihmi v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti, resp. súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb, sú upravené v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
oznamovaní protispoločenskej činnosti“). V závislosti od obsahu Vášho podania Vám môže 
byť podľa tohto zákona poskytnutá ochrana vo vzťahu k Vášmu zamestnávateľovi, v trestnom 
konaní a v konaní o správnom delikte.  
 
Žiadosť o poskytnutie ochrany v konaní o správnom delikte je možné Národnej banke 
Slovenska podať zároveň so správou o porušení.  
 
Ak bude obsahom správy o porušení oznámenie protispoločenskej činnosti dohliadaného 
subjektu predstavujúce porušenie, o ktorom rozhoduje Národná banka Slovenska, 
rozhodnutie o poskytnutí ochrany nahlasujúcej osobe, Úradu na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti (ďalej len „Úrad“) a zamestnávateľovi písomne oznámime. 
Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa stáva nahlasujúca osoba chráneným 
oznamovateľom. Ak Národná banka Slovenska zistí, že nahlasujúca osoba požiadala aj o 
ochranu v rámci trestného konania, v predmetných prípadoch jej môže Národná banka 
Slovenska doručiť len písomné potvrdenie o skutočnosti, že je oznamovateľom podľa zákona 
o oznamovaní protispoločenskej činnosti.  
 
V prípade, ak Národná banka Slovenska pri prešetrení správy o porušení zistí, že oznámená 
protispoločenská činnosť spĺňa znaky správneho deliktu, o ktorom má rozhodnúť iný správny 
orgán, postúpi žiadosť nahlasujúcej osoby o poskytnutie ochrany tomuto orgánu.  
 
V prípade, ak Národná banka Slovenska zistí, že nahlasujúca osoba nie je oznamovateľom 
podľa zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, neposkytne jej ochranu v konaní o 
správnom delikte a písomne jej túto skutočnosť oznámi spolu s uvedením dôvodov 
neposkytnutia ochrany.  
 
Ak sa v rámci trestného konania odovzdá alebo postúpi vec Národnej banke Slovenska na 
konanie o správnom delikte - po podaní žiadosti nahlasujúcej osoby o ochranu prokurátorovi, 
nahlasujúca osoba nemusí Národnej banke Slovenska podať novú žiadosť o ochranu v konaní 
o správnom delikte.  
 
V zmysle § 7 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti nahlasujúcej osobe ako 
chránenému oznamovateľovi poskytne ochranu Úrad tak, že zamestnávateľ môže voči nej 
urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu bez jej súhlasu iba 
s predchádzajúcim súhlasom Úradu. K navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu sa v takom 
prípade bude môcť nahlasujúca osoba vyjadriť pred vydaním rozhodnutia Úradu. Zánik 
ochrany oznamovateľov je možný len z dôvodov taxatívne uvedených v § 8 ods. 1 zákona o 
oznamovaní protispoločenskej činnosti.  
 
V súvislosti s nahlasovaním  protispoločenskej činnosti sa tiež môžete obrátiť na Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva a na mimovládne organizácie, ktoré sa touto problematikou 
zaoberajú. Uvádzame odkazy na niektoré z nich: http://www.snslp.sk/, 
http://www.transparency.sk/, http://www.zastavmekorupciu.sk/  
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