
STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín 
 

INFORMAČNÝ LIST 
URČENÝ VŠETKÝM ZAMESTNANCOM SPOLOČNOSTI 

 
 
 Oznamujeme všetkým zamestnancom spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o., že v súlade 
s ustanovením § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti, bola štatutárnym orgánom spoločnosti vydaná Interná smernica č. 1/2015 
zo dňa 25.06.2015, s účinnosťou od 01.07.2015, v ktorej boli určené podrobnosti o podávaní, prijímaní 
a preverovaní podnetov na preverenie protispoločenskej činnosti podľa vyššie uvedeného zákona. 
 
 Interná smernica č. 1/2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti je zverejnená a dostupná všetkým  zamestnancom spoločnosti nasledovne: 

a) na informačnej tabuli umiestnenej vo vestibule v sídle spoločnosti: Brnianska 12/2934, 
Trenčín, 

b) u zodpovednej osoby: Mgr. Oľga Kamencová, č. dv. 219 v sídle spoločnosti. 
 
 
Zodpovedná osoba 
 
 Štatutárny orgán (konatelia spoločnosti) zamestnávateľa určuje zodpovednú osobu podľa 
zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona, a to:  
Mgr. Oľga Kamencová, č.dv. 219, v sídle spoločnosti Brnianska 12/2934, Trenčín. 
 
 
Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti 
 

1. Podnet o protispoločenskej činnosti možno podať písomnou alebo ústnou formou. 
2. Písomný podnet možno doručiť nasledovnými spôsobmi: 

a) poštou na adresu zamestnávateľa: STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín, 
a to v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – PODNET PRE ZODPOVEDNÚ OSOBU“ 

b) osobne priamo do rúk zodpovednej osoby 
c) osobne na sekretariát zamestnávateľa, a to v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – 

PODNET PRE ZODPOVEDNÚ OSOBU“ 
d) elektronickou poštou priamo na mailovú adresu zodpovednej osoby: kamencova@stavokov.sk 

3. Ústnou formou možno podať podnet do záznamu priamo zodpovednej osobe. 
4. Prijaté písomné podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná 

bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. 
 

Tento informačný list o vydaní internej smernice č. 1/2015 o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, účinnej od 01.07.2015, bude vyvesený na 
informačnej tabuli v sídle spoločnosti, a zároveň doručený všetkým zamestnancom spoločnosti, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 

 
V Trenčíne, 25.06.2015 

 
      Ing. Ivan Čahoj 
      konateľ a riaditeľ spoločnosti 


