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PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

1. Metodické usmernenie upravuje podrobnosti o podávaní oznámení, o preverovaní oznámení 

a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti 

oznamovateľa, o evidovaní oznámení v rozsahu ustanovenom v § 11 ods. 1 zákona, o 

oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, o spracúvaní osobných 

údajov uvedených v oznámení. 

2. Metodické usmernenie je určené pre organizačné zložky CV Lešť a vzťahuje sa na 

zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu1 a na štátnu službu profesionálnych vojakov2 v CV Lešť. 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto metodického usmernenia je: 

1. zodpovednou osobou podľa § 10 ods. 1 zákona a v súlade s čl. 2 pís. a) Smernice MO SR 

osoba, ktorá plní úlohy ustanovené v § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona sekcia kontroly MO SR 

(ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 

zákona aj vo vzťahu k právnickým osobám v pôsobnosti MO SR (vrátane CV Lešť),  

2. vedúci zodpovednej osoby generálny riaditeľ sekcie kontroly MO SR (ďalej len „vedúci 

zodpovednej osoby“), 

3. dotknutou osobou organizačná zložka, v ktorej sa vykonáva preverovanie oznámenia alebo 

voči ktorej oznámenie smeruje, 

4. vedúci organizačnej zložky uvedený v čl. 2 v Organizačnom poriadku CV Lešť 2019 (CV-

1/87-21) 

5. závažnou protispoločenskou činnosťou niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:  

a) je trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 

Trestného zákona,  

b) je trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 

Trestného zákona, 

c) sú trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona, 

d) sú trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona, 

e) je trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 

f) je správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, 

alebo 

                                                 
1  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
2  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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g) je správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 

30 000 eur, 

6. inou protispoločenskou činnosťou kriminalita a 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 spoločnosť3. 

7. oznámenie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom 

svojho služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu alebo 

v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, 

8. oznamovateľ profesionálny vojak4, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme5 

alebo zamestnanec6 (ďalej len „zamestnanec“), ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe a 

vedomosti, ktoré v tom čase má, sa odôvodnene domnieva, že skutočnosti uvádzané v oznámení, 

ktoré podá orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, sú pravdivé; za oznamovateľa sa 

považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v služobnom pomere, pracovnom pomere alebo v 

obdobnom pracovnom vzťahu k právnickej osobe v pôsobnosti CV Lešť. 

9. protikorupčný koordinátor zamestnanec zo sekcie kontroly MO SR určený ministrom 

obrany SR (podrobne viď. Čl. 6 Smernica MO SR č. 52/2019 o riadení korupčných rizík). 

                                                 
3 § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4 Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
6 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
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DRUHÁ ČASŤ 

VYBAVOVANIE OZNÁMENÍ 

Čl. 3 

Spôsob podávania oznámení 

1. Oznamovateľ podáva oznámenie týmito spôsobmi: 

a) písomne na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia kontroly, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „OZNÁMENIE O 

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, 

b) elektronicky na e-mailovú adresu: protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk, 

c) zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra obrany Slovenskej 

republiky  

o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960, 

d) telefaxom na telefónne číslo 0960/312 615, 

e) ústne vedúcemu zodpovednej osoby, vedúcemu organizačnej zložky alebo 

protikorupčnému koordinátorovi. 

2. Ak oznamovateľ podá oznámenie podľa odseku 1 písm. e) Čl. 3, vedúci zodpovednej osoby, 

vedúci organizačnej zložky alebo protikorupčný koordinátor mu umožní vyhotoviť písomný 

záznam o podaní oznámenia (ďalej len „záznam“). Záznam obsahuje meno, priezvisko a adresu 

pobytu oznamovateľa, predmet oznámenia, miesto výkonu práce oznamovateľa, deň a hodinu 

vyhotovenia záznamu, meno, priezvisko a podpis vedúceho zodpovednej osoby, vedúceho 

organizačnej zložky alebo protikorupčného koordinátora. Vedúci organizačnej zložky upovedomí 

vedúceho oddelenia kontroly CV Lešť (Oddelenie kontroly) o spísaní záznamu. Oddelenie kontroly 

následne zabezpečí doručenie záznamu vedúcemu zodpovednej osoby v obálke označené ako 

„OZNÁMENIE O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“.  

3. Ak vedúci organizačnej zložky prijme oznámenie označené na obálke ako „OZNÁMENIE 

O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, takéto oznámenie neotvára, ale ho bezodkladne, 

najneskôr do troch pracovných dní postúpi vedúcemu oddelenia kontroly CV Lešť (Oddeleniu 

kontroly), ktorý následne zabezpečí doručenie obálky vedúcemu zodpovednej osoby.  

4. Oznámenie označené ako „OZNÁMENIE O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ je 

oprávnený otvoriť iba vedúci zodpovednej osoby alebo v čase jeho neprítomnosti protikorupčný 

koordinátor. 

5. Vedúci organizačnej zložky zverejní informácie o označení zodpovednej osoby a informácie 

o vnútornom systéme preverovania oznámení na mieste verejne prístupnom pre všetkých 

zamestnancov v stručnej, zrozumiteľnej a jasne formulovanej forme. Zverejnenie označenia 

zodpovednej osoby a spôsob podávania oznámení je uvedený v prílohe č. 1 k tejto smernici (ďalej 

len „príloha č. 1“).  

6. V zmysle Čl. 15 písm. h) Organizačného poriadku CV Lešť 2019 (č.: CV-1/87-21) 

Oddelenie kontroly vybavuje a zabezpečuje agendu v oblasti vybavovania oznámení 

o protispoločenskej činnosti v zmysle Smernice Ministerstva obrany SR č. 56/2019 

o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Jedná sa o pravidelné 
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ročné poučenie zamestnancov a PrV CV Lešť a zverejnenie označenia zodpovednej osoby a 

spôsobov podávania oznámení (úradné tabule SVO VP Lešť a UB 300, UB 100, Zábava, Táborisko 

Slávia). V prípade potreby plní úlohy kontaktnej osoby pri preverovaní oznámení. 

7. Na plnení úloh súvisiacich s podrobnosťami o oznamovaní protispoločenskej činnosti v CV 

Lešť sa ďalej podieľajú tieto zložky (súčasti) nasledovne: 

a) Organizačné oddelenie – zabezpečí zverejnenie prílohy č. 1 na intranetovej a internetovej 

stránke CV Lešť; 

b) Skupina personálneho manažmentu – zabezpečí oboznámenie novoprijatých zamestnancov 

a PrV CV Lešť s prílohou č. 1. V prípade poskytnutia ochrany oznamovateľovi založí do 

osobného spisu oznamovateľa Oznámenie o poskytnutí ochrany. 

Čl. 4 

Preverovanie oznámenia 

1. Preverovanie oznámenia je činnosť, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jej súlad so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. 

2. Oznámenie označené ako „OZNÁMENIE O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ 

posudzuje protikorupčný koordinátor alebo v čase jeho neprítomnosti zamestnanec určený vedúcim 

zodpovednej osoby. 

3. Na účely zabezpečenia správneho posúdenia obsahu oznámenia je protikorupčný 

koordinátor a zamestnanec určený vedúcim zodpovednej osoby oprávnený požadovať súčinnosť od 

príslušnej organizačnej zložky.  

4. Pri posudzovaní oznámenia sa vyhodnocujú najmä tieto skutočnosti: 

a) či je obsahom oznámenia závažná protispoločenská činnosť alebo iná protispoločenská 

činnosť, 

b) či sa oznamovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré uvádza v oznámení v súvislosti s 

výkonom svojho zamestnania,  

c) či je oznamovateľ zamestnanec z organizačnej zložky (čl. 1 ods. 2 Smernice MO SR), 

d) či oznamovateľ požiadal o ochranu podľa § 3 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 zákona,  

e) či z obsahu podania vyplýva, že v predmete oznámenia už koná orgán príslušný na 

prejednanie správneho deliktu (ďalej len „správny orgán“), orgány činné v trestnom 

konaní alebo súd,   

f) ďalšie skutočnosti v závislosti od obsahu oznámenia bez ohľadu na jeho označenie. 

5. Ak z posúdenia oznámenia vyplýva, že oznámenie 

a) je oznámením o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, 

zodpovedná osoba takéto oznámenie bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od 

schválenia analýzy postúpi orgánom činným v trestnom konaní prostredníctvom 

Vojenskej polície; o takomto postupe zodpovedná osoba informuje ministra, 

b) je oznámením o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, 

zodpovedná osoba takéto oznámenie bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od 

schválenia analýzy postúpi príslušnému správnemu orgánu; o takomto postupe 

zodpovedná osoba informuje ministra, 
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c) je oznámením o podozrení zo spáchania trestného činu, ktorý nie je závažnou 

protispoločenskou činnosťou, zodpovedná osoba takéto oznámenie bezodkladne, 

najneskôr do troch pracovných dní od schválenia analýzy postúpi Vojenskej polícii; o 

takomto postupe zodpovedná osoba informuje ministra, 

d) je oznámením o inej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, zodpovedná 

osoba takéto oznámenie bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od schválenia 

analýzy postúpi príslušnému správnemu orgánu,  

e) nie je oznámením podľa čl. 2 písm. f) Smernice MO SR, ale z obsahu je zrejmé, že je 

možné vybaviť ho podľa iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo interného 

predpisu, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje vedúceho zodpovednej osoby 

protikorupčný koordinátor alebo v čase jeho neprítomnosti zamestnanec určený vedúcim 

zodpovednej osoby,  

f) sa skladá z niekoľkých častí, z ktorých len niektoré sú oznámeniami, zodpovedná osoba 

tieto oznámenia vybaví podľa písmen a) až d), 

g) neobsahuje pravdivé informácie, zodpovedná osoba vybaví takéto oznámenie odložením, 

h) podal oznamovateľ, ktorý nie je zamestnancom z organizačnej zložky (čl. 1 ods. 2), 

zodpovedná osoba vybaví takéto oznámenie odložením, 

i) podala za oznamovateľa iná osoba, oznámenie je považované za anonymné a zodpovedná 

osoba vybaví takéto oznámenie odložením. 

6. posúdení oznámenia vyhotovuje protikorupčný koordinátor alebo zamestnanec určený 

vedúcim zodpovednej osoby analýzu oznámenia (ďalej len „analýza“). 

7. Ak z analýzy vyplýva, že podané oznámenia nie je oznámením podľa čl. 2 písm. f) Smernice 

MO SR, protikorupčný koordinátor alebo zamestnanec určený vedúcim zodpovednej osoby predloží 

analýzu na schválenie priamemu nadriadenému. 

8. Ak z analýzy vyplýva, že podané oznámenie je oznámením podľa čl. 2 písm. f) Smernice 

MO SR, protikorupčný koordinátor alebo zamestnanec určený vedúcim zodpovednej osoby predloží 

analýzu na schválenie vedúcemu zodpovednej osoby. Ak vedúci zodpovednej osoby schváli 

analýzu vrátane navrhovaného postupu riešenia, oznámenie preveruje komisia. 

Čl. 5 

Komisia 

1. Oznámenie preveruje najmenej dvojčlenná komisia, zložená zo zamestnancov určených 

vedúcim zodpovednej osoby. Predsedom komisie je spravidla protikorupčný koordinátor. Zloženie 

komisie schvaľuje na návrh protikorupčného koordinátora vedúci zodpovednej osoby. Ak 

zodpovedná osoba nemôže oznámenie preveriť z dôvodu, že oznámenie smeruje voči vedúcemu 

zodpovednej osoby alebo protikorupčnému koordinátorovi, oznámenie preverí organizačná zložka, 

ktorú na preverenie oznámenia určí minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). 

Návrh na zloženie komisie predkladá ministrovi vedúci zodpovednej osoby. 

2. Z preverovania oznámenia je vylúčený zamestnanec, o ktorého nepredpojatosti možno mať 

pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k oznamovateľovi alebo k predmetu oznámenia. 
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3. Preverovanie oznámenia vykonávajú členovia komisie na základe písomného poverenia 

vedúceho zodpovednej osoby, ak v odseku 1 nie je uvedené inak. Vzor písomného poverenia na 

vykonanie preverenia oznámenia je uvedený v prílohe č. 2 Smernice MO SR. 

4. Ak sa preverovaním oznámenia potvrdí pravdivosť skutočností uvádzaných v oznámení a 

tieto 

a) sú priestupkom, zodpovedná osoba postúpi takéto oznámenie príslušnému správnemu 

orgánu,  

b) sú správnym deliktom, zodpovedná osoba postúpi takéto oznámenie príslušnému 

správnemu orgánu.  

5. Ak zodpovedná osoba preverovaním oznámenia zistí nedostatky, ktoré nie sú trestným 

činom, predloží ich dotknutej osobe za účelom ich odstránenia; týmto nie je dotknutá povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť podľa § 10 ods. 6 zákona. O opatreniach prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov dotknutá osoba bezodkladne informuje zodpovednú osobu. 

6. Ak sa preverovaním oznámenia nepotvrdí pravdivosť skutočností uvádzaných v oznámení, 

zodpovedná osoba vybaví takéto oznámenie odložením. 

7. Zodpovedná osoba po skončení preverovania oznámenia spracuje písomný zápis 

z preverovania oznámenia (ďalej len „zápis“). Vzor zápisu je uvedený v prílohe č. 3 Smernice MO 

SR. 

8. Zodpovedná osoba o výsledku preverovania oznámenia informuje ministra. 

9. Organizačná zložka, ktorej bolo doručené oznámenie prokurátora alebo správneho orgánu o 

tom, že oznamovateľovi sa poskytla ochrana podľa § 4 ods. 1 alebo § 6 ods. 1 zákona, postúpi toto 

doručené oznámenie najneskôr do troch pracovných dní riadiacemu funkcionárovi, ktorý je 

oprávnený konať v pracovnoprávnych vzťahoch alebo v obdobných právnych vzťahoch 

oznamovateľa7. Oznámenie o poskytnutí ochrany sa zakladá do osobného spisu oznamovateľa.  

Čl. 6 

Lehota na preverenie oznámenia 

1. Zodpovedná osoba preverí každé oznámenie, okrem anonymného oznámenia do  

90 dní od jeho prijatia. Lehota 90 dní začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

oznámenie prijala zodpovedná osoba alebo dotknutá osoba.  

2. Vedúci zodpovednej osoby môže lehotu podľa ods. 1 predĺžiť o ďalších 30 dní. Zodpovedná 

osoba oznámi oznamovateľovi predĺženie lehoty a dôvody jej predĺženia. 

 

                                                 
7 Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. 
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2015 o poverení na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných 

úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov. 
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Čl. 7 

Oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia 

Zodpovedná osoba je v súvislosti s preverovaním oznámenia oprávnená  

a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

dotknutej osoby; nedotknuteľnosť obydlia a súkromia nesmie byť dotknutá výkonom 

tohto oprávnenia, 

b) vyžadovať od dotknutej osoby, aby poskytla doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a 

informácie vrátane záznamov dát na elektronických nosičoch informácií potrebné na 

preverenie oznámenia a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo v nevyhnutnom prípade 

vyžadovať ich preklady do slovenského jazyka; pri vyžadovaní dokladov a informácií 

obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje je potrebné dodržať postup 

ustanovený v osobitných predpisoch8, 

c) odoberať na zabezpečenie dôkazov vzorky a iné materiály a premiestňovať ich mimo 

priestorov dotknutej osoby, 

d) vyžadovať súčinnosť od dotknutej osoby, ako aj od organizačnej zložky, ktorá má vzťah 

k predmetu preverovania oznámenia,  

e) vyžadovať od dotknutej osoby určenie kontaktnej osoby (zamestnanca) a zabezpečenie 

jej prítomnosti, ako aj prítomnosti ďalších zamestnancov, ktorých činnosť súvisí 

s predmetom preverovania oznámenia,  

f) písomne požadovať od oznamovateľa, aby v určenej lehote poskytol doplnenie a 

spresnenie údajov uvedených v oznámení.  

Čl. 8 

Povinnosti dotknutej osoby 

Dotknutá osoba v súvislosti s preverovaním oznámenia 

a) bezodkladne poskytne zodpovednej osobe súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam 

zodpovednej osoby, 

b) oboznámi zodpovednú osobu s osobitnými predpismi upravujúcimi režim vstupu a oblasť 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na priestory dotknutej osoby, 

c) vytvára vhodné podmienky na výkon činnosti zodpovednej osoby. 

Čl. 9 

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa 

Mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa zachováva zodpovedná osoba, dotknutá osoba, 

protikorupčný koordinátor, ako aj každý zamestnanec, ktorému je totožnosť oznamovateľa známa. 

                                                 
8 Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Čl. 10 

Evidovanie oznámení 

1. Zodpovedná osoba vedie centrálnu evidenciu oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona; evidencia 

sa vedie oddelene od ostatných spisov. 

2. Ak bolo oznámenie podané zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra 

obrany Slovenskej republiky o oznamovaní protispoločenskej činnosti [čl. 3 ods. 1 písm. c) 

Smernice MO SR], zodpovedná osoba toto oznámenie zaznamená a vedie ho v evidencii zvukových 

záznamov podľa § 22 ods. 3 zákona.  

Čl. 11 

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia 

1. Zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia jeho oznámenia 

a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 10 dní od preverenia oznámenia. 

2. Oznámenie výsledku preverenia oznámenia oznamovateľovi je splnené odoslaním 

písomného oznámenia o výsledku preverenia oznámenia prostredníctvom poštového podniku. 

3. Ak zodpovedná osoba postúpila oznámenie na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo 

osobitných predpisov9, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to 

umožňuje príslušný osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj 

oznamovateľa; zároveň o výsledku vybavenia informuje ministra. 

Čl. 12 

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 

Všetci zamestnanci, ktorí sa oboznámia s osobnými údajmi sú oprávnení spracúvať osobné údaje 

uvedené v oznámení v súlade s osobitným predpisom10 a interným predpisom11. 

 

                                                 
9 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 
10 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
11 Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2019 o ochrane osobných údajov. 
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TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 13 

Osobitné ustanovenia 

1. Prijatím oznámenia, z ktorého nie je možné jednoznačne určiť, že oznamovateľom je 

zamestnanec, nie je dotknuté jeho vybavenie podľa osobitného predpisu12 a interného predpisu13. 

2. Týmto metodickým usmernením nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo 

prekazenia trestného činu. 

3. Anonymné oznámenie nie je považované za oznámenie podľa zákona, Smernice MO SR 

a tohto metodického usmernenia. 

4. Oznámenie, ktoré zodpovedná osoba postúpi na preverenie organizačnej zložke určenej 

ministrom (čl. 5 ods. 1 Smernice MO SR), sa eviduje v centrálnej evidencii zodpovednej osoby. Za 

obsah spisového obalu vráteného do centrálnej evidencie zodpovedná predseda komisie.  

Čl. 14 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa smernica Centra výcviku Lešť č. CV-1/14-237 z 12.10.2015 o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

Čl. 15 

Účinnosť 

1. Metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu a schválenia 

riaditeľom CV Lešť. 

 

                                                 
12 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
13 Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2017 o kontrole. 

Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2017 o finančnej kontrole v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

č. 20/2019. 



   

Vyhotovené v jedinom výtlačku uloženom na pracovisku správy registratúry. 

Elektronicky je dokument uložený v adresári „Z:\AG Interné normatívne akty“. 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s úplným znením tohto dokumentu 

a nemám výhrady k výsledkom pripomienkového konania. 

 

Zástupca riaditeľa  .........................................  

Právny poradca  .........................................  

Riaditeľ správy logistiky  .........................................  

Vedúci oddelenia kontroly   .........................................   


