PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

ONLINE: Whistleblowing – nová regulácia,
ktorá sa týka všetkých – 1. blok
Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti (tzv. whistleblowing) prináša zvýšenie pokút a rozšírenie
povinností
2.blok (praktická časť) je naplánovaná na 27.9.2022, program pripravujeme

6. septembra 2022

09:00 – 12:00 hod.

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch.

Lektor:
JUDr. Filip PETRINEC, PhD.
Pôsobil v oblasti legislatívy a implementácie práva EÚ. Niekoľko rokov pôsobil ako zástupca SR v
expertných skupinách EK zaoberajúcich sa revíziou sekundárneho práva EÚ a tvorbou nových právnych
predpisov. V súčasnosti pôsobí ako advokát. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyvíja výskum
v oblasti whistleblowingu. Je zakladateľom právnych služieb pre oblasť whistleblowingu. So svojím tímom
vyvinul právny softvér pre riešenie a evidenciu oznámení.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

Zákonná regulácia whistleblowingu je účinná už od roku 2019. Teraz však prichádza jej
rozsiahla novela, ktorá má adaptovať zákon požiadavkám Smernice EÚ.
Pokuty pre nesplnenie zákonných povinností narastú až na 100 tisíc EUR, pri
opakovanom porušení až do 200 tisíc EUR. Rozširuje sa najmä rozsah zákonných
povinností, nové kategórie oznamovateľov, od ktorých ste povinní prijať oznámenie
o protiprávnych aktivitách, ale stanovujú sa aj nové podmienky a rozsah subjektov,
ktorých sa zákonné povinnosti týkajú.
Zameranie
Ak zamestnávate viac ako 50 ľudí alebo ste verejným orgánom s viac ako 5
zamestnancami, či poskytovateľom finančných služieb alebo služieb v oblasti
bezpečnosti dopravy alebo životného prostredia, tak zákonné povinnosti
whistleblowingu sa týkajú práve vás. Zákon totiž vyžaduje aby ste zaviedli interný
systém, ktorý umožní vašim zamestnancom diskrétne oznámiť protiprávne praktiky, ku
ktorým u vás dochádza. Okrem oznámení od svojich zamestnancov, ste však povinní
prijať aj oznámenie od veľkého počtu ďalších osôb, ktorých výpočet návrh novely zákona
zavádza.
Pod hrozbou 100 tisícovej pokuty od vás zákon vyžaduje zavedenie interného systému
whistleblowingu, ale aj maximálnu diskrétnosť voči identite oznamovateľa (wblower) a
vysoko odborné spracovanie každého oznámenia, ktoré vám oznamovatelia odovzdajú.
Predmetom oznámenia môže byť trestný čin, korupcia, priestupok, ale aj diskriminácia
v pracovnom kolektíve, šikana na pracovisku alebo sexuálne obťažovanie.
Predstavíme vám nielen samotný interný systém whistleblowingu, ale aj postupy, ktoré
by ste mali zvoliť pri oznámení závažných praktík. Správne nastavený interný systém
whistleblowingu vám nielen zabezpečí splnenie zákonných povinností, ale aj ochranu
pred stratou reputácie a škandalizáciou vašej spoločnosti, či verejnej organizácie.
Whistleblowing je tiež príležitosťou k tomu aby ste interné problémy vyriešili v rámci
vašej organizácie a vyhli sa tak súdnym konaniam.
Seminár je určený vedeniu firiem, riaditeľom úradov, škôl, starostom obcí,
personalistom, podnikovým právnikom a ak zamestnávajú viac ako 50 ľudí alebo sú
verejným orgánom s viac ako 5 zamestnancami, či poskytovateľom finančných služieb
alebo služieb v oblasti bezpečnosti dopravy alebo životného prostredia.

PROGRAM
•

Aktuálny stav legislatívy a predstavenie noviniek prinášaných novelou

•

Pôvod regulácie whistleblowingu v práve EÚ a inšpirácia jeho výkladom v
praxi

•

Aké subjekty sú povinné implementovať reguláciu whistleblowingu a aké sú
ich povinnosti?

•

Vnútorný systém oznamovania –

o
o
o
o
o

Čo to je?
Ako ho zaviesť?
Ako evidovať oznámenia?
Konflikty záujmov
Utajenie identity oznamovateľa

•

Ako sa postaviť k prijatému oznámeniu?

•

Ako kvalifikovať oznámené skutočnosti?

o

Je potrebné oznámiť každý trestný čin na polícii?

•

Čo ak je oznámenie zjavne nedôvodné?

•

Špecifikum slovenského zákona

o
o
•

Oznamovanie šikany, diskriminácie a sexuálneho obťažovania na pracovisku,
Má zamestnanec nárok na finančné odškodnenie od svojho zamestnávateľa?

Zodpovedná osoba

o
o
o

Koho vybrať do tejto funkcie?
Ako rozsiahle má kompetencie?
Má vedenie organizácie právo usmerňovať zodpovednú osobu?

•

Čo ak zamestnanci nemajú dôveru vo Váš vnútorný systém oznamovania
alebo v zodpovednú osobu?

•

Ochrana oznamovateľa (whistleblowera)

o
o
o

Aké druhy ochrany zákon poskytuje?
Čo je to odveta zo strany zamestnávateľa?
Aké kompetencie majú štátne orgány?

•

Nedostatky zákona a konflikt s právom EÚ?

•

Odporúčané tipy pre efektívny vnútorný systém whistleblowingu

•

Otázky a diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.

Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test
Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 0905 012 084
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou najneskôr 5 dní pred
začiatkom seminára

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

89,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady a DPH.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred
seminárom v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 6.9.2022 - Variabilný symbol: 6092022

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.

Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).
záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk
Názov seminára:

Dátum a čas konania:

ONLINE: Whistleblowing – nová regulácia, ktorá sa týka
všetkých – 1. blok
6.9.2022

9:00 – 12:00 hod.

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

