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Korupčné prípady zapĺňajú stránky
slovenských novín už dlhé roky.
V prieskumoch verejnej mienky
ľudia zaraďujú korupciu do popredia rebríčka najpálčivejších problémov našej spoločnosti. Chceli by
sme, aby bola korupcia dôsledne
odhaľovaná a tvrdo trestaná.
Málokto však rozlišuje medzi
nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami, korupciou a obyčajnou krádežou. No ak
chceme korupciu trestať, musíme
vedieť, ako vyzerá z pohľadu zákona. A tiež, ako sa správať, keď
sme s ňou konfrontovaní a ako ju
správne nahlásiť.
Na nasledujúcich stranách sa snažíme zodpovedať práve tieto
otázky a dúfame, že tento manuál poslúži ako prvá pomoc pri
strete s korupciou.
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POJMY,

DOJMY
A

TRESTNÝ
(ALEBO AKO

ČIN
ROZPOZNAŤ

KORUPCIU)

Zjednodušene povedané,
korupcia, pri strete s ktorou
má tento manuál pomôcť, je
priame či nepriame podplácanie, alebo branie úplatku.

KORUPCIA – ČO
TO JE?

Slovenský Trestný zákon
upravuje korupciu v treťom
diele ôsmej hlavy osobitej časti a rozdeľuje ju na verejnú
a súkromnú.
Pri verejnej korupcii je dôležitá súvislosť medzi
úplatkom a obstarávaním veci všeobecného záujmu.
Tým sa myslí plnenie akýchkoľvek potrieb verejnosti
alebo skupiny občanov. Ide teda napríklad aj o oblasť
školstva či zdravotníctva.
Pri súkromnej korupcii musí existovať príčinná
súvislosť medzi úplatkom a porušením povinnosti
vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
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Trestný zákon rozlišuje tieto
trestné činy korupcie:
• prijímanie úplatku,
• podplácanie,
• nepriama korupcia,
• volebná korupcia,
• a športová korupcia.

Tresty za korupciu nie sú malé - v závislosti od činu
sa môžu pohybovať od jedného až do pätnástich
rokov odňatia slobody.
S korupciou úzko súvisia a niekedy sa aj prekrývajú
nasledovné trestné činy:
• vydieranie (§ 189);
• zneužívanie právomoci verejného
činiteľa (§ 326);
• zasahovanie do nezávislosti súdu (§ 342).
Hranica medzi nimi a korupciou môže byť veľmi
tenká, a preto v prípade podozrenia na jeden z týchto
trestných činov odporúčame oznámiť danú vec príslušným orgánom (viz. sekcia “Oznámenie korupcie”).

8

POJMY, DOJMY A TRESTNÝ ČIN

§ 326 Trestného zákona:
Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Verejný činiteľ spácha trestný čin, ak zneužije svoju
právomoc a poruší zákon alebo si nesplní svoje povinnosti s úmyslom spôsobiť niekomu škodu alebo priniesť sebe alebo inému človeku prospech.
Príklad: Starosta obce podpíše kúpnu zmluvu, na
základe ktorej obec predá budovu bez súhlasu obecného zastupiteľstva za “dobrú cenu”. Tým dopomôže
svojmu susedovi k slušnému zisku a dá si za to sľúbiť
podiel na zisku z jej ďalšieho predaja.
§ 342 Trestného zákona:
Zasahovanie do nezávislosti súdov.
Ide o pôsobenie na sudcu, aby v rámci svojej právomoci nesplnil svoju povinnosť alebo o konanie
v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania.
Príklad: Konanie smerujúce k tomu, aby bol súdny
spor pridelený inému ako zákonnému sudcovi.
Ak chcete oznámiť korupciu vo svojej práci, zákon
č. 307/2014 Z.z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti vám môže poskytnúť istú ochranu voči prípadnej odvete zo strany vášho zamestnávateľa.
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ČO VŠETKO
MÔŽE BYŤ
ÚPLATKOM?

Za úplatok sa nepovažuje sprepitné či drobný darček
tam, kde je to zvykom ako prejav spokojnosti so
službou (napr. v reštaurácii či kaderníctve). Avšak
vo verejnom sektore (v zdravotníctve, na polícii,
súdoch či úradoch) nemožno tolerovať v zásade
žiadne dary, a to ani nepatrnej hodnoty. Výška
daru nie je rozhodujúca, úplatkom môže byť aj
vec či služba v hodnote jedného eura. Preto ak sa
chcete odvďačiť svojmu lekárovi, spravte to radšej
transparentne cez darovaciu zmluvu.

Úplatok je oficiálne definovaný ako “vec alebo iné plnenie
majetkovej či nemajetkovej
povahy, na ktoré nie je právny
nárok”.
Môže to byť teda nejaký predmet (napr. fľaša vína,
tabuľka čokolády, hodinky), peniaze či iný nemajetkový prospech, protislužba alebo iná výhoda
- napríklad dovolenka, uprednostnenie pri vybavení
alebo prijatie na vysokú školu.
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ZAKRÝVAŤ SI OČI
PRED KORUPCIOU
- AJ TO JE TRESTNÉ
Každý, kto sa hodnoverným
spôsobom dozvie, že niekto
spáchal jeden z trestných
činov korupcie, má povinnosť
to bezodkladne oznámiť
príslušným orgánom.
V prípade, že tak neurobí, dopúšťa sa trestného činu
“neohlásenia trestného činu” (§ 340 Trestného
zákona).
Toto neplatí v situácii, ak by svojím oznámením
uviedol do nebezpečenstva alebo spôsobil závažnú
ujmu sebe alebo blízkej osobe. Kňazi a advokáti
majú tiež výnimku, keďže sú viazaní mlčanlivosťou
(resp. spovedným tajomstvom).
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DOKAZOVANIE
KORUPCIE
Sú dva spôsoby
dokazovania korupcie
– proaktívny a historický.
Proaktívny znamená pred samotným spáchaním
trestného činu, zväčša za použitia agenta, sledovania, odpočúvania, a pod. Korupciu je možné dokázať
aj spätne (historicky) cez rôzne nepriame dôkazy
a výpovede svedkov. Je to však výrazne komplikovanejšie a nie vždy uskutočniteľné. Pri proaktívnom dokazovaní je šanca na úspech výrazne vyššia,
a preto je dôležité čo najskôr upovedomiť príslušné
orgány, t.j. Národnú kriminálnu agentúru (NaKA)
a/alebo Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR.
V rôznych situáciách sa môže odporúčaný postup
mierne líšiť.

SITUÁCIA 1:
OBÁVAM SA, ŽE ODO MŇA
BUDE ŽIADANÝ ÚPLATOK
V takomto prípade je dobrým pravidlom nevydať sa na strenutie sám (či už je to na úrad, k starostovi, alebo na konzultáciu k lekárovi). V prvom
rade je menej pravdepodobné, že by sa potenciálny
korupčník odhodlal vypýtať si úplatok. Zároveň, ak
so sebou zoberiete kamaráta alebo kolegu, vie vám
v prípade potreby spätne dosvedčiť priebeh udalostí
(napríklad: “Áno, išli sme spolu vybavovať STKčku
o ôsmej ráno, a keď sme sa dostali na rad, technik sa
ošíval. Zobral si kamaráta bokom, vymenili si zopár
slov a kamarát sa tváril odmietavo. Technik nakoniec povedal, že auto nespĺňa požiadavky napriek
tomu, že je takmer nové. Kamarát mi povedal, že
technik si od neho vypýtal peniaze na ruku výmenou za STK. Tak sme išli rovno na políciu.”).
Ak idete niečo vybavovať, zistite si vopred, ktoré
poplatky a v akej výške máte hradiť.

Z praxe: Rýchla reakcia a nasadenie odposluchov boli
rozhodujúce aj v medializovanom prípade kardiochirurga Fischera, ktorý po spáchaní skutku komunikoval o veci telefonicky so svojím okolím, čím sám
poskytol usvedčujúci dôkaz.
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Treba spozornieť, byť všímavý a vnímať veci v kontexte, aby ste ich vedeli správne vyhodnotiť. Je dobré
si spísať priebeh udalostí aj s časmi a uschovať si
dokumenty, ktoré ho môžu potvrdiť (napríklad parkovací lístok, potvrdenka z bankomatu, atď.).
Ak máte vážne obavy, že si od vás bude pýtať úplatok verejný činiteľ pri výkone svojej funkcie (napríklad policajt, starosta, úradník), môžete si ho skúsiť
nahrať na telefón. S takýmto postupom však treba
byť veľmi opatrný. Nahrávanie bez súhlasu protistrany je možné len v úradnom styku, inak sa môže
jednať o trestný čin “porušenia dôvernosti ústneho
prejavu a iného prejavu osobnej povahy” (§ 377
Trestného zákona). Za určitých podmienok môže
byť prípustné aj nahrávanie v obchodnom kontexte napríklad pri obchodnom rokovaní.

Ak by ste sa rozhodli takúto nahrávku zhotoviť,
treba myslieť na dve veci:
1. Technika môže zlyhať. Svoj prístroj si preto najprv vyskúšajte a umiestnite tak, aby bol záznam
zrozumiteľný.
2. Nelegálne nahrávky nemôžu slúžiť ako dôkaz
na súde a ich zhotovovaním a neoprávneným
použitím sa môžete vystaviť právnemu riziku.
Preto sa o prípadnom použití určite najprv
poraďte s kompetentným právnikom.

Kto je to verejný činiteľ? Ide napríklad o poslanca,
sudcu, prokurátora, starostu či úradníka (viac v § 128
Trestného zákona).
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SITUÁCIA 2:
NIEKTO MA PRIAMO ALEBO NEPRIAMO
POŽIADAL O ÚPLATOK
Dnes si už málokto vypýta úplatok priamo. Namiesto
toho môže starosta svoje úmysly naznačiť veľavravným gestom, lekár môže utrúsiť poznámku v zmysle:
“Neviem, ako veľmi máte svoju chorú mamu radi,
dá sa všeličo,” a úradník môže svojvoľne preťahovať
vybavenie jednoduchej veci donekonečna. Aj s takýmito náznakmi však vie polícia pracovať.

Pozor! Cieľom inštitútu agenta
je zachytiť priebeh trestného
činu, nie ho vyvolať. Preto vás
polícia poučí ako postupovať,
aby ste nechtiac nenabádali
k trestnému činu a nezmarili
tak vyšetrovanie.

Zásadou je snažiť sa takticky oddialiť samotné odovzdanie úplatku, nájsť si hodnoverný dôvod, prečo
sa to nedá vybaviť v danej chvíli (napr.: “Nemám pri
sebe hotovosť, musím sa zastaviť v bankomate.”).
Následne treba okamžite telefonicky kontaktovať
najbližšiu expozitúru NaKA, kde vás prepoja na
službukonajúceho, ktorému čo najpresnejšie opíšete situáciu a on navrhne ďalší postup. Ak sa vám
nepodarí spojiť s príslušnou expozitúrou, odporúčame zavolať na číslo 158, kde vás usmernia.
Potrebné kontakty nájdete na konci manuálu.
Je možné, že po vysvetlení vašej situácie vám prokurátor navrhne stať sa agentom. Je to často jediný
spôsob, ako sa dá korupcia dokázať a spočíva v prichytení korupčníka pri čine v spolupráci s políciou.
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Byť agentom môže znamenať akceptovanie rôznych
postupov - od vyhotovenia obrazovo-zvukových
záznamov konkrétnej situácie, až po odposluch
všetkých vašich telefonátov počas určitého obdobia. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže
povolenie na odposluch vydať aj prokurátor, a to
v priebehu desiatok minút. Musí to však byť dodatočne odobrené špeciálnym sudcom, aby sa získané
dôkazy dali použiť na súde.
Predtým, ako budete súhlasiť s návrhom stať sa
agentom, je dôležité, aby ste vedeli, čo všetko to
bude obnášať. V prípade nejasností sa treba pýtať
a zvážiť aj možné dopady na vaše zamestnanie
a rodinu. Polícia by vás mala poučiť ako postupovať a vybaviť vás potrebnou technikou. Ak ste
kňaz, advokát, psychiater alebo máte iné povolanie, ktoré narába s mlčanlivosťou, treba si špeciálne
zvážiť vhodnosť niektorých postupov v roli agenta
(napríklad odpočúvanie telefónu, ktorý používate aj
pri komunikácii s klientami).

SITUÁCIA 3:
MÁM PODOZRENIE, ŽE MÔJ ZNÁMY
PÁCHA KORUPCIU
Ak sa rozhodnete podať trestné oznámenie, opäť
platí, že je dobré si zozbierať a časovo zoradiť
čo najviac indícií, že sa jedná o korupciu (ideálne
v spolupráci s právnikom). Takto môžete znížiť
šancu, že sa dotyčný bude brániť, že ide o krivé obvinenie, ktoré je taktiež trestný čin (§ 174 Trestného
zákona).
Viac o tom, ako napísať dobré trestné oznámenie,
nájdete v nasledujúcej sekcii.

Bez použitia inštitútu agenta je korupcia často nedokázateľná. Pre účinný boj proti korupcii je preto
nevyhnutné, aby sa občania nebáli a pomáhali takto
polícii pri odhaľovaní a stíhaní korupcie.
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SITUÁCIA 4:
DAL SOM ÚPLATOK, LEBO SOM
NEMAL NA VÝBER
Trestný zákon hovorí, že pokiaľ dáte úplatok len
preto, že ste o to boli požiadaný a následne o tom
bezodkladne informujete políciu, nebudete za
takýto čin potrestaný. Jedná sa o tzv. “účinnú ľútosť”
(§ 86 Trestného zákona).
Ak však niekoho podplatíte a ohlásite to až s odstupom času, závisí od prokurátora, či sa rozhodne
vzniesť obvinenie alebo nie. V podobných prípadoch
je možné vziať do úvahy, kto bol prvohýbateľom a to,
či má spoločnosť väčší záujem odsúdiť toho, kto
trestný čin inicioval, a kto pravdepodobne zastáva
dôležitú funkciu, alebo toho, kto sa jeho požiadavke
podvolil (viz. § 215 ods. 3 Trestného poriadku:
Zastavenie trestného stíhania proti spolupracujúcemu obvinenému).

OZNÁME
24
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IE

ENIE

KORUP
C

OZNÁM

AKO OZNÁMIŤ
KORUPCIU?
Korupciu na Slovensku
vyšetruje výhradne Národná
kriminálna agentúra (NaKA)
a stíha Úrad špeciálnej
prokuratúry GP SR.
Napriek tomu, že trestné oznámenie je povinný
prijať každý policajt a prokurátor, najlepšie je sa
obrátiť priamo na NaKA, aby ste sa vyhli zbytočným
prieťahom. Trestné oznámenie môžete podať ústne
(na najbližšej expozitúre) alebo písomne. Výhodou
písomného podania je, že máte šancu si vec premyslieť naformulovať tak, aby ste čo najlepšie vystihli
realitu. Ak sa predsa len rozhodnete pre ústne oznámenie, odporúčame tak spraviť spolu s právnikom
a dobre si skontrolovať zápisnicu pred tým, ako
ju podpíšete, či je tam všetko tak, ako ste to chceli
povedať a či boli zaznamenené kľúčové fakty.
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Trestné oznámenie dnes už môžete podať aj
e-mailom, ale máte ho povinnosť do 3 dní doplniť,
t.j. vytlačiť ho poslať poštou alebo ho prísť doplniť
osobne. Po podaní trestného oznámenia na NaKA
je dobré poslať jeho kópiu aj na Úrad špeciálnej
prokuratúry GP SR. V prípade, že prokurátora
oznámenie osloví, môže sa o vyšetrovanie zaujímať
aj z vlastnej iniciatívy a oznamovateľ tým nič
nestratí. Ku kópii stačí pripísať poznámku v zmysle:
“Oznamujem, že som včera podal trestné oznámenie
vo veci X na expozitúru NaKA v meste Y a posielam
to na vedomie Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR.”
Jednoducho v troch krokoch:
1. Pozrieť si Trestný zákon a skúsiť identifikovať, o ktorý trestný čin sa jedná
2. Naformulovať si trestné oznámenie
písomne, ideálne s právnikom
3. Poslať poštou na príslušnú expozitúru
NaKA a ideálne aj kópiu na Úrad
špeciálnej prokuratúry
Trestné oznámenie je možné podať aj anonymne,
ale keďže v tomto prípade neexistuje človek, ktorého
by mala NaKA povinnosť informovať o výsledku,
nie je záruka, že sa ním budú primerane zaoberať.

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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Základom je čo najpresnejšie
popísať, čo viedlo k danej situácii, ako aj skutok samotný.

AKO NAPÍSAŤ
TRESTNÉ OZNÁMENIE,
KTORÉ NEODBIJÚ?

Trestné oznámenie nemá presne stanovenú formu. Aby ste
uľahčili prácu polícii a vyhli
sa častým chybám, je najlepšie ho pripraviť v spolupráci
s trestným právnikom alebo
advokátom. Ak takúto možnosť nemáte, odporúčame riadiť sa nasledujúcimi radami:
30
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1.

Napríklad: “Zo starostovho správania som pochopil, že chcel za
vybavenie povolenia úplatok. Najprv povedal, že možné je všetko,
keď človek chce a má prostriedky. Potom mi podal svoju vizitku
s tým, že sa o tom môžeme porozprávať v súkromí.” Mali by ste napísať, o ktorý trestný čin sa podľa vás jedná, a prečo ste to takto
vyhodnotili. Tu sa môžete oprieť
o definície trestných činov korupcie, ktoré sú uvedené v Trestnom
zákone (“Z hore uvedeného mám
dôvodné podozrenie, že sa môže
jednať o trestný čin prijímania
úplatku, keďže starosta si nepriamo pre seba žiadal úplatok, aby
urýchlil vybavenie môjho povolenia, a takto porušil svoje povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
starostu.”).
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Oznámenie by malo byť čo
najstručnejšie.

Keďže krivé obvinenie je tiež
trestným činom, uvádzajte len
pravdivé skutočnosti a voľte
slová s rozmyslom.

Ak to situácia dovoľuje, je dobré
ak nepresiahne 1 až 2 strany. Malo
by vecne zhrnúť fakty, byť objektívne a bezdôvodne neobviňovať.
Môžete popísať podrobnosti situácie - nie len to, čo bolo povedané,
ale aj ako to bolo povedané, a čo
vám tým chcel dotyčný naznačiť.
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Namiesto: “Chcem oznámiť, že sa
stal trestný čin” môžete napísať
napríklad: “Domnievam sa, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu a s dôrazom na povinnosť oznamovať trestné činy oznamujem, že…”

2. 3.

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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Nezabudnite uviesť svoje meno,
priezvisko, trvalé bydlisko a telefonický kontakt.

Ak sa chystáte podať trestné oznámenie, v rámci
opatrnosti odporúčame o tom upovedomiť čo najmenej ľudí. Nezabudnite si nechať kópiu trestného
oznámenia, ako aj kópiu poštových podacích lístkov, prípadne iných dokladov, ktoré potvrdia, že ste
trestné oznámenie poslali.

Ak viete o svedkoch, taktiež
uveďte ich kontaktné údaje, a čo
presne môžu dosvedčiť. Ak máte
k dispozícii listinné či iné dôkazy,
mali by ste si ich okopírovať a kópie
priložiť k trestnému oznámeniu
aj s upresnením, o čom podľa vás
vypovedajú. Originály listín si
bezpečne uschovajte. Ak si od vás
polícia vypýta originály, nezabudnite si spraviť notársky overenú
kópiu (rovná sa originálu).
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Vzor tresného oznámenia nájdete v sekcii Užitočné
informácie.

4.

Ak sa jedná o korupciu v súvislosti s verejnými
zdrojmi, môžete sa obrátiť na Nadáciu Zastavme
korupciu pomocou zabezpečeného formulára na
www.zastavmekorupciu.sk a my vám pomôžeme.
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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ČO BY SA MALO
DIAŤ ĎALEJ

Oznamovateľ môže žiadať o utajenie svojej identity.
Jeho meno tak nebude v spise figurovať. Treba si
však byť vedomý toho, že z obsahu oznamovateľovej
výpovede, ktorá je zachytená v zápisnici, sa môže
obvinený často beztak dovtípiť jeho identitu.
Polícia má k dispozícii viaceré spôsoby ako zhromaždiť informácie potrebné pre rozhodnutie o trestnom oznámení.
Ide najmä o tieto tri:

Proces po podaní trestného
oznámenia sa volá predprípravné konanie. Po oznámení
má NaKA 30 dní na to, aby
rozhodla, či sa začne trestné
stíhanie, alebo nie.
Spravidla jedným z prvých krokov je predvolanie
oznamovateľa na výsluch. Ak ste predvolaný svedčiť, máte povinnosť dostaviť sa, vypovedať pravdivo a nič nezamlčať. Odmietnuť vypovedať môžete
iba vtedy, ak by ste tým privodili nebezpečenstvo
trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe alebo ak
by ste tým porušili spovedné tajomstvo alebo povinnosť mlčanlivosti.
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1. výsluch svedkov alebo poškodeného,
2. zaistenie listinných dôkazov,
3. výsluch podozrivého (tento dôkazný prostriedok by mal byť použitý, až keď ostatné zlyhajú).
Do 30 dní od oznámenia vám príde jedna
z nasledovných listín:
• informácia o začatí trestného stíhania,
• uznesenie o odložení veci,
• uznesenie o odovzdaní na priestupkové,
disciplinárne alebo správne konanie,
• uznesenie o odmietnutí.
Proti uzneseniu možno podať sťažnosť do 3 dní od
jeho doručenia. Vzor sťažnosti proti uzneseniu nájdete na konci manuálu.

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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AKÉ MÁM PRÁVA
AKO OZNAMOVATEĽ?

Vyšetrovateľ nemá povinnosť
oznamovateľa informovať
o stave vyšetrovania, iba ho
v určenej lehote vyrozumieť,
či sa začalo trestné stíhanie
alebo nie.

40

ČO ROBIŤ, AK SA
NIČ NEDEJE?

Ak vám do 30 dní nepríde
uznesenie alebo upovedomenie o tom, ako sa v prípade
rozhodlo, máte nasledujúce
možnosti:
1. požiadať ústne alebo písomne o infomáciu
vyšetrovateľa alebo prokurátora,

Možnosť nahliadať do spisu by ste mali len v prípade, že by ste boli poškodený, alebo by ste to
potrebovali na uplatnenie iných svojich práv.

2. podať na prokuratúru žiadosť o preskúmanie
postupu policajta podľa § 210 Trestného
poriadku ( vzor žiadosti nájdete na konci
manuálu).

PO OZNÁMENÍ

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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Prieťahmi môže často hroziť
zničenie dôkazov, a preto treba
konať rýchlo.

PRIŠLO UZNESENIE,
ČO TERAZ?

Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, treba v nej
uviesť, kedy ste podali oznámenie, čoho sa týka,
a prečo si myslíte, že postup vyšetrovania je
nesprávny alebo nedostačujúci. Dôležité je, aby vaša
argumentácia v žiadosti ostala vecná a neskĺzla do
osobných útokov na vyšetrovateľa.
Postup polície následne preskúma prokurátor,
ktorý písomne odôvodní svoje zistenia. V prípade,
že odôvodnenie prokurátora nebude presvedčivé,
môžete sa obrátiť so žiadosťou o preskúmanie činnosti prokurátora na nadriadenú prokuratúru.

Ak bol prípad odmietnutý,
môžete do 3 dní podať sťažnosť, kde odôvodníte, prečo
s uznesením nesúhlasíte.
Naopak, ak bolo začaté trestné stíhanie, začína
prípravné konanie, kde už výsledok závisí výhradne od
práce orgánov činných v trestnom konaní a informácie
o ďalšom vývoji prípadu môžete často čerpať z médií.
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NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

43

É
N

Ž
U

Č
O
IT

I

O
F
N

KAM SA OBRÁTIŤ?
NaKA (Národná kriminálna agentúra)

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

Korešpondenčná adresa

Štúrova 2, 812 85 Bratislava
Úradné hodiny: pon-pia: 8:00-15:00
Tel.č.: 033/2837 171, 033/2837 192
E-mail: GPSR@genpro.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
Národná kriminálna agentúra
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
E-mail: naka@minv.sk
Kontaktná adresa
Račianska 45, 812 72 Bratislava
Tel.č.: 0961 052 102
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Protikorupčná linka
Generálnej prokuratúry
Nonstop
Tel.č.: 02/208 37 444

Pobočky Národnej protikorupčnej
jednotky (súčasť NaKA):

Antikorupčná linka
Úradu vlády

Expozitúra Bratislava

Expozitúra Stred

Račianska 45,
812 72 Bratislava
Tel.č.: 09610 56371

Partizánska cesta 106,
974 64 Banská Bystrica
Tel.č.: 096160 6601

V pracovných dňoch
8:30-14:30
Tel.č.: 0800 111 001

Expozitúra Západ

Expozitúra Východ

Osvaldova 2,
949 01 Nitra
Tel.č.: 096130 6601

Rastislavova 69,
040 01 Košice
Tel.č.: 09619 66001

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Nadácia Zastavme korupciu
Formulár na prijímanie podnetov:
https://secure.zastavmekorupciu.sk
E-mail: info@zastavmekorupciu.sk

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU
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VZOROVÉ
TRESTNÉ
OZNÁMENIE

klikni!

Nájdeš
ho tu.

zastavmekorupciu.sk/trestny-cin
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
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klikni!

VZOROVÁ
Nájdeš
ŽIADOSŤ
ho tu.
O PRESKÚMANIE
POSTUPU
POLICAJTA

zastavmekorupciu.sk/postup-policajta
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
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VZOROVÁ
SŤAŽNOSŤ
PROTI
UZNESENIU

klikni!

Nájdeš
ho tu.

zastavmekorupciu.sk/staznost
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
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NADÁCIA
ZASTAVME
KORUPCIU

Nadáciu Zastavme korupciu
založili spolumajiteľ spoločnosti
ESET Miroslav Trnka a podnikateľ
v reklame Michal Bláha. Našou
víziou je zdravo fungujúca spoločnosť a verejná správa bez korupcie, ktorá dlhodobo zhoršuje život
a podnikanie na Slovensku. Chceme prispievať k pozitívnej zmene
Slovenska a cez konkrétne prípady
dokázať, že je to možné. Závisí to
však najmä od každého z nás.
www.zastavmekorupciu.sk
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