
Stretli ste sa s korupciou na pracovisku?
Viete ako postupovať?  

1. Ste oznamovateľom (whistleblowerom)?  
Byť oznamovateľom znamená, že ste 
sa pri výkone svojej práce dozvedeli 
informácie, o ktorých sa v dobrej viere 
domnievate, že ohrozujú verejný 
záujem. 
 

2. Čo znamená ohrozenie verejného záujmu? 
Konanie ohrozujúce verejný záujem 
negatívne vplýva na dôležitý záujem 
spoločnosti a zároveň presahuje 
záujem jednotlivca. 

NNapríklad znečistenie životného 
prostredia, sprenevera alebo 
obohatenie sa na úkor verejných 
peňazí, korupcia alebo machinácie 
pri verejnom obstarávaní.

Skôr, ako sa rozhodnete podať podnet, odpovedzte si na tri otázky: 

3. Disponujete relevantnou informáciou?
Aby sa podnet dal riadne prešetriť, 
budeme potrebovať vašu osobnú 
skúsenosť alebo listinné dôkazy o 
nekalých praktikách (zmluvy, e-maily, 
fotky).

Kto sme a čo robíme?
Sme nezávislá štátna inštitúcia, ktorá chráni 
odvážnych a zodpovedných ľudí, najmä tých, ktorí 
oznámia korupciu alebo inú nezákonnú činnosť.

Radíme a sprevádzame oznamovateľov celým 
procesom od oznámenia, cez podanie trestného 
oznámenia až po rozhodnutie súdu. 

CChránime oznamovateľov pred účelovými 
výpoveďami zo zamestnania a inými odvetnými 
opatreniami.

Ak máte dôkazy o nekalej praktike v organizácii, 
s ktorou máte alebo ste mali pracovný, zmluvný 
alebo iný vzťah (uchádzač o zamestnanie, 
dobrovoľník).

Poradíme, ako podať podnet.

Vysvetlíme, aké formy právnej ochrany sa na 
vás budú vzťahovať.

Kedy a ako Vám vieme pomôcť?



3.
Úrad na ochranu oznamovateľov 
Námestie slobody 29 
811 06 Bratislava 

Poštou na adresu

1. Cez formulár na 
www.oznamovatelia.sk

Online

Osobne
2. V podateľni na adrese úradu 

pondelok až piatok 8:00 -12:00 
streda 12:00 - 16:00 

Kde podať podnet?  
Priamo u vášho zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 50 zamestnancov, a všetky 
verejné inštitúcie, ktoré majú aspoň 5 zamestnancov (napr. štátne orgány, obce), majú povinnosti vytvoriť 
vlastný vnútorný systém prijímania a preverovania podnetov. Zamestnávateľ má povinnosť vás o výsledku 
preverenia informovať.

AAk však máte konkrétne dôvody, pre ktoré nedôverujete objektívnemu prešetreniu vášho podnetu, 
môžete sa obrátiť priamo na náš úrad. 

Ako podať 
Podnet 
u nás?  

Všetky potrebné informácie poskytujeme na bezplatnej infolinke 
0800 221 213 

(utorok, streda a štvrtok od 9.00 do 12:00).


