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1 Účel 

Pre zabezpečenie dôveryhodnosti spoločnosti IRIS IDENT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) vrátane 

inšpekčného orgánu spoločnosti (ďalej len „IO“) a celého procesu poskytovania produktu a/alebo služby je 

dôležité objektívne, včasné, úplné a účinné vybavovanie sťažností  a odvolaní,  podľa jednotlivých pravidiel 

a postupov.  

Smernica stanovuje a  popisuje proces prijímania sťažností alebo odvolaní, ich hodnotenie a prijímanie 

rozhodnutí o nich v rámci celej spoločnosti vrátane IO. Účelom smernice je objektívne posudzovanie 

sťažností a odvolaní zákazníkov spoločnosti, IO a tretej strany, postup odstránenia nezhôd a skúmanie príčin 

vzniku nezhôd. 

2 Rozsah platnosti 

Smernica je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti, 

3 Základné pojmy a skratky 

3.1 Skratky 

STN Slovenská technická norma 

EN  Európska norma 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

SMK Systém manažérstva kvality 

PMK Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu 

3.2 Základné pojmy 

Platia všeobecné definície a pojmy vysvetlené v tejto smernici ako aj v: 

▪ OS-00 Príručka kvality 

▪ PK-IO Príručka kvality inšpekčného orgánu typu „A“ a typu „C“ technickej služby kontroly originality  

▪ STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality Základy a slovník (ISO 9000:2015) 

▪ STN EN ISO/IEC 17020: 2012 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov 

vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012) 

3.2.1 Sťažovateľ 

Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva sťažnosť alebo odvolanie. 

3.2.2 Sťažnosť 

V zmysle  § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

9/1010 Z. z. o sťažnostiach“) je sťažnosť definovaná ako podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len 

„sťažovateľ“), ktorým: 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli 

porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) spoločnosti; 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je 

v pôsobnosti spoločnosti. 
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Sťažnosťou nie je podanie, ktoré: 

a) má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne 

vyjadrené, ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu sa daná osoba domáha; 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti spoločnosti a IO, ktorých odstránenie alebo vybavenie 

je upravené iným právnym predpisom (napr. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov); 

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu; 

d) smeruje proti rozhodnutiu spoločnosti a/alebo IO vydanému v konaní podľa iného právneho 

predpisu; 

e) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti 

podľa zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu. 

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. 

V rámci IO je sťažnosť definovaná ako každá výhrada zákazníka prípadne tretej strany k postupu a spôsobu 

vykonávania inšpekcií a/alebo odborných dozorov. 

3.2.3 Odvolanie 

Odvolanie klienta voči výsledku činností spoločnosti a rozhodnutiu vedúceho IO. 

Odvolanie musí byť písomné a možno ho podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

3.2.4 Iné podania 

Inými podaniami sa rozumie napr. námietka  proti  návrhu  zloženia inšpekčnej skupiny,  proti  výsledkom  

odborného dozoru,   vážne   výhrady   k zisteniam,  návrh  na  zlepšenie,  žiadosť o informáciu a pod.  

4 Zodpovednosti a právomoci 

Tabuľka: Matica zodpovednosti   

Krok  
                                            Pracovná pozícia 

 Činnosť 

A B C D E 

1 Prijatie sťažnosti alebo odvolania I   I   I    Z/V  

2 Zaevidovanie sťažnosti alebo odvolania     Z/V  

3 
Odoslanie potvrdenia sťažovateľovi o prijatí sťažnosti alebo 

odvolania  
Z  Z  Z/V  

4 
Poverenie pracovníka/pracovníkov zodpovedných za 

prešetrenie sťažnosti alebo odvolania 
Z/V S   Z/V I  

5 Prešetrenie sťažnosti alebo odvolania Z I Z Z/V  

6 Rozhodnutie o sťažnosti alebo odvolaní Z/V I Z/V S I 

7 
Informovanie sťažovateľa o výsledkoch prešetrenia sťažnosti 

alebo odvolania 
Z I Z V I 

8 Kontrola vybavenia sťažností a odvolaní Z V Z V S 

Legenda:  Z – zodpovedá, V – vykonáva, S – spolupracuje, I – je informovaný 

Pracovné pozície : A –  Riaditeľ spoločnosti, B – Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, C – Vedúci IO,  

                               D – poverený pracovník E – Ostatní pracovníci 
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5 Vybavovanie sťažností a námietok 

Hlavným zámerom spoločnosti a IO je poskytovať zákazníkovi služby takým spôsobom, aby nemal žiadne 

dôvody k podávaniu sťažností a odvolaní. Preto sa potenciálne sporné body snaží vyriešiť ešte pred 

uzatvorením zmluvy alebo prijatím objednávky.  

Pri vybavovaní sťažností a odvolaní spoločnosť a IO postupujú v súlade so zákonom č. 9/1010 Z. z. o 

sťažnostiach. 

Za vybavovanie sťažností a odvolaní je zodpovedný riaditeľ spoločnosti, ktorý zodpovedá za všetky 

rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania sťažností, odvolaní a zabezpečuje, aby sa osoby 

angažované v procese vybavovania líšili od osôb, ktoré vykonávali predmetné činnosti.  

Okrem sťažnosti a odvolania má oprávnená osoba kontroly originality právo podať na IO iné podania  (napr.  

námietku  proti  návrhu  zloženia inšpekčnej skupiny,  proti  výsledkom  odborného dozoru,   ak   má   vážne   

výhrady   k zisteniam,  návrh  na  zlepšenie,  žiadosť o informáciu, ...).  

Spoločnosť a IO pri  každej  podanej sťažnosti, odvolaní  a  inom  podaní  postupuje  objektívne,  nestranne a 

nezávisle so záväzkom zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. 

Podanie sťažnosti, odvolania a iného podania sa  nesmie stať podnetom, alebo dôvodom na vyvodenie 

dôsledkov, ktoré by podávateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Podanie, preskúmanie a rozhodnutie 

o sťažnostiach a odvolaniach sa riadi nediskriminačným spôsobom. 

Táto smernica je verejne prístupná bez požiadania na webovej stránke spoločnosti www.ko.sk vo formáte 

pdf pod názvom „OS-12 Sťažnosti a odvolania.pdf“.  

5.1 Podávanie a prijímanie sťažností a odvolaní 

Sťažnosť alebo odvolanie musia byť písomné a možno ich  podať v listinnej podobe alebo v elektronickej 

podobe.  

V tlačenej podobe je možné sťažnosť alebo odvolanie podať: 

a) prostredníctvom pošty na adresu: 

 IRIS IDENT s.r.o.  

 Mládežnícka 36  

 P. O. Box 42   

 974 05 Banská Bystrica 5 

b) osobne v sídle spoločnosti  na ekonomickom oddelení v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod: 

 IRIS IDENT s.r.o. 

 Mládežnícka 36  

 974 01 Banská Bystrica 

V elektronickej podobe je potrebné sťažnosť alebo dovolanie zaslať emailom na adresu iris@iris.sk.  

V prípade, ak sa sťažovateľ dostaví osobne do sídla spoločnosti podať sťažnosť alebo odvolanie, ktoré nemá 

vyhotovené písomne, spoločnosť sťažovateľa príjme a  možní mu, aby si sťažnosť alebo odvolanie v 

písomnej podobe vyhotovil. Každý pracovník je povinný sťažovateľa prijať a následne o tejto skutočnosti 

informovať riaditeľa spoločnosti  alebo referenta pre ekonomicko-obchodné činnosti.  

Referent pre ekonomicko-obchodné alebo riaditeľom poverený pracovník vyhotoví so sťažovateľom záznam, 

ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis 

záznamu. 

http://www.ko.sk/
mailto:iris@iris.sk
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Referent pre ekonomicko-obchodné činnosti sťažnosť alebo odvolanie zaeviduje do Evidencie sťažností 

a odvolaní, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu. 

Sťažnosť musí obsahovať náležitosti stanovené v § 5 zákona č. 9/1010 Z. z. o sťažnostiach: 

a) meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, adresu na doručovanie písomností v elektronickej 

forme (ak sťažovateľ požaduje doručovanie takouto formou), ak ide o fyzickú osobu; 

b) názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať a adresu na doručovanie písomností v 

elektronickej forme (ak sťažovateľ požaduje doručovanie takouto formou), ak ide o právnickú 

osobu; 

c) jednoznačné označenie proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ 

domáha („ďalej len „predmet sťažnosti“); 

d) vlastnoručný podpis sťažovateľa, ak je sťažnosť v listovej forme. 

Ak sťažnosť nespĺňa  vyššie  uvedené  požiadavky  (napr.  je  podaná  elektronicky  bez  podpisu,  príp.  je  

anonymná),  ale  poskytuje  závažné  informácie v súvislosti  s činnosťou spoločnosti alebo IO môže 

spoločnosť na základe rozhodnutia riaditeľa pokračovať v jej  prešetrovaní  tak,  aby   bolo  možné  potvrdiť  

jej  opodstatnenosť  s následne   vykonanou   nápravou,   alebo   jej   neopodstatnenosť. 

Sťažnosť aj odvolanie musia byť čitateľné a zrozumiteľné. 

Z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva a proti ktorému rozhodnutiu smeruje a čo sa ním 

navrhuje.  

Ak nie je sťažnosť alebo odvolanie do 5 pracovných dní od jej podania vlastnoručne podpísaná, môže 

riaditeľ spoločnosti alebo vedúci IO (ak bola sťažnosť, odvolanie smerované na IO) rozhodnúť o ich 

odložení.   

Ak sťažnosť alebo odvolanie nemajú vyššie uvedené náležitosti, alebo ak nie sú zrozumiteľné, alebo ak sú na 

ich vybavenie potrebné ďalšie údaje, ktoré nie sú uvedené, je potrebné zabezpečiť ich doplnenie.  

Za sťažnosť alebo odvolanie sa nepovažuje podanie, ktoré nemá uvedené, ako by mali byť poškodené práva 

osoby podávajúcej toto podanie, smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nebolo vydané spoločnosťou alebo IO. 

Ak nie sú spoločnosť alebo IO príslušné na vybavenie doručenej sťažnosti alebo odvolania, postúpia túto 

sťažnosť alebo odvolanie bezodkladne orgánu príslušnému na jeho vybavenie.  

Podanie označené ako sťažnosť alebo odvolanie, ktoré nie je sťažnosťou alebo odvolaním, vracia spoločnosť 

alebo IO podávateľovi do 30 pracovných dní od dátumu doručenia s uvedením dôvodu.  

Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej 

určené, komu z nich sa majú doručovať, spoločnosť zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uviedol svoje údaje 

na sťažnosti. 

5.2 Lehoty na vybavovanie sťažností a odvolaní 

Odvolanie je potrebné podať v písomnej forme na adresu spoločnosti v lehote do 14  pracovných dní odo dňa  

kedy daná skutočnosť nastala alebo sa o nej podávajúci odvolanie dozvedel, prípadne prevzatia alebo 

doručenia dokumentu, voči ktorému odvolanie podáva. 

Lehota na vybavenie sťažnosti alebo odvolania v spoločnosti je 30 pracovných dní od ich doručenia.  

Ak sú sťažnosť alebo odvolanie náročné na prešetrenie, môže riaditeľ spoločnosti túto lehotu predĺžiť pred 

jej uplynutím o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty a o dôvodoch predĺženia musí byť podávateľ 

sťažnosti alebo odvolania  bezodkladne písomne upovedomený.  

Konečné rozhodnutie vo veci  sťažnosti  alebo odvolania proti rozhodnutiu spoločnosti alebo IO prijíma 

riaditeľ na základe odporúčania komisie na prešetrenie odvolania alebo sťažnosti. 



 

 

Názov dokumentu: Evidenčné číslo.: 

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA OS-12 

Účinnosť od: 01.05.2018 Dátum vydania: 01.05.2018 Vydanie číslo: 5 Zmena číslo: 0 Strana 6 z 11 

 

Sťažnosť alebo odvolanie je vybavené odoslaním písomného oznámenia výsledku prešetrenia podávateľovi 

sťažnosti alebo odvolania. 

5.3 Evidencia sťažností a odvolaní 

Všetci pracovníci spoločnosti sú povinní bezodkladne doručené sťažnosti alebo odvolania postúpiť 

referentovi pre ekonomicko-obchodné činnosti na ekonomickom oddelení spoločnosti. 

V spoločnosti sa vedie evidenciu podania sťažností a námietok oddelene od evidencie ostatných písomností 

tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností a odvolaní Sťažnosti a odvolania sa 

evidujú v zložke Sťažnosti a odvolania, ktorá je uložená na ekonomickom oddelení spoločnosti. Evidujú sa 

len sťažnosti a odvolania podané písomnou formou. Zodpovednosť za evidenciu sťažností a odvolaní má 

referent pre ekonomicko-obchodné činnosti. 

Evidencia sťažností a odvolaní (príloha č.1) obsahuje tieto náležitosti: 

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti; 

b) meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska sťažovateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, meno 

a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; 

c) predmet sťažnosti; 

d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená na prešetrenie; 

e) výsledok prešetrenia sťažnosti; 

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia; 

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti; 

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti; 

i) dôvody, pre ktoré bola sťažnosť odložená; 

j) poznámku. 

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená a 

predchádzajúca sťažnosť sa k nej pripojí. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí. 

Sťažovateľ je informovaný písomnou formou (list, email) o prijatí jeho sťažnosti alebo odvolania najneskôr 

do 10 dní od doručenia / zaevidovania sťažnosti. 

Z prešetrenia každej sťažnosti alebo odvolania sa vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou spisu danej sťažnosti 

resp. odvolania. Záznam z prešetrenia obsahuje miesto a čas prešetrenia predmetu sťažnosti, námietky alebo 

odvolania sa, označenie organizačného úseku/útvaru, ktorého sa daná sťažnosť, námietka alebo odvolanie sa 

týkalo, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia záznamu, označenie spoločnosti, mená a vlastnoručné 

podpisy osôb, ktoré sťažnosť, námietku alebo odvolanie sa prešetrovali, ako aj mená a podpisy osôb,  

ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisu. Ak sa niekto zo zúčastnených 

odmietne oboznámiť s obsahom zápisu z prešetrenia alebo po oboznámení sa  s jej obsahom  ho odmietne 

podpísať, uvedie sa to v zápise  spolu s dôvodmi odmietnutia podpisu.  

Záznamy z prešetrenia sťažnosti alebo odvolania sú uložené v zložke Sťažnosti a odvolania. Zodpovednosť 

za danú zložku má referent pre ekonomicko-obchodné činnosti. 
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5.4 Prešetrovanie sťažnosti alebo odvolania 

Pri prešetrovaní sťažnosti alebo odvolania sa vychádza sa z obsahu bez zreteľa na to, kto ju podal a proti 

komu smeruje.         

Spôsob prešetrenia a vybavenia sťažnosti alebo odvolania stanoví riaditeľ spoločnosti, ktorý je zároveň 

vedúcim IO.  

Každá sťažnosť alebo odvolanie musí byť podstúpené riaditeľovi spoločnosti, ktorý potvrdí, či sa daná 

sťažnosť alebo odvolanie týka činností spoločnosti.  

Riaditeľ spoločnosti poverí pracovníka spôsobilého v danej odbornosti alebo v prípade sťažnosti alebo 

odvolania väčšieho charakteru vytvorí komisiu na  prešetrenie sťažnosti resp. odvolania (ďalej len 

„komisia“). 

Povereným pracovník resp. členom komisie nesmie byť: 

a) pracovník spoločnosti, proti činnosti ktorého podanie smeruje; 

b) pracovník, ktorý sa zúčastnil činnosti, ktorá je predmetom podania; 

c) pracovník, o nepredpojatosti ktorého možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k 

sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k pracovníkovi organizácie, proti ktorému podanie smeruje, alebo k 

predmetu podania. 

Z prešetrenia sťažností alebo odvolania sa vedú záznamy – formulár Sťažnosť / odvolanie, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 2 tohto dokumentu.  

5.5 Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti alebo odvolania 

Výsledok prešetrenia sťažnosti alebo odvolania je oznamované podávateľovi vždy v písomnej forme              

(Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti alebo odvolania), s odôvodnením, či je sťažnosť alebo 

odvolanie   opodstatnené alebo neopodstatnené. Toto oznámenie má formu listu na hlavičkovom papieri 

spoločnosti a obsahuje aj výsledok prešetrenia. 

V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, alebo odvolania, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté 

alebo vykonané  na odstránenie zistených nedostatkov.  

Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, alebo odvolania, spoločnosť to bez zbytočného odkladu oznámi 

sťažovateľovi. 

Ak má sťažnosť alebo odvolanie viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia obsahuje výsledok 

prešetrenia každej z nich. Ak je sťažnosť alebo odvolanie zložené z viacerých častí, je vyhodnotené ako 

opodstatnené, ak aspoň jedna z ich častí je opodstatnená. 

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti alebo odvolania je potrebné odoslať sťažovateľovi najneskôr v 

posledný deň lehoty na vybavenie sťažnosti alebo odvolania. 

Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti alebo odvolania, oznámi sa to bez zbytočného odkladu 

sťažovateľovi. 

Sťažnosť alebo odvolanie sa sú považované za vybavené, ak bol podávateľ písomne informovaný o výsledku 

prešetrenia  a ak sa prijali  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.  
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5.6 Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť 

Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

Riaditeľ spoločnosti vymenuje nové zloženie komisie. Pri jej vybavovaní sa prekontroluje  vybavenie  

predchádzajúcej  sťažnosti,  o čom  sa  vyhotoví správa.  Ďalšia opakovaná sťažnosť sa odloží.  

Ak  bola  predchádzajúca  sťažnosť  vybavená  správne,  spoločnosť  túto  skutočnosť  oznámi sťažovateľovi 

s odôvodnením a poučením o tom, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia 

predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, spoločnosť opakovanú sťažnosť prešetrí a 

vybaví. 

Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú spoločnosť už vybavila, sa neprešetruje. Výsledok 

prešetrenia takejto sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi. 

Opakovanú sťažnosť je spoločnosť povinná vybaviť v lehote podľa kapitoly 5.2 tohto dokumentu. 

Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej 

veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti spoločnosť 

opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží, o čom sťažovateľa neupovedomí. 

5.7 Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti 

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou 

sťažnosťou proti postupu spoločnosti pri vybavovaní sťažnosti. 

Sťažnosť proti postupu spoločnosti pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, 

ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti. 

Sťažnosť podľa prvého  odseku tejto kapitoly vybaví spoločnosť. Ak predchádzajúcu sťažnosť vybavila 

spoločnosť, sťažnosť smerujúca proti vybavovaniu takejto sťažnosti sa odloží, o čom sťažovateľa písomne 

upovedomí. 

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti je spoločnosť povinná vybaviť v lehote podľa kapitoly 5.2 tohto 

dokumentu. 

5.8 Kontrola vybavovania sťažností a odvolaní 

Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a odvolaní, a plnenia opatrení prijatých 

na nápravu podľa tohto dokumentu vykonáva riaditeľ spoločnosti. 

Riaditeľ spoločnosti je povinný kontrolovať, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich 

vzniku boli vykonané a či sú účinné. 

V prípade porušenia zásad vybavovania sťažností alebo neplnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov vyvodí riaditeľ spoločnosti voči zodpovedným osobám dôsledky. 

5.9 Vybavovanie iných podaní 

Okrem sťažnosti a odvolania majú zákazníci spoločnosti právo podať na spoločnosť a IO iné podania. 

Iným  podaním  (podnetom)  sa  rozumie  každé  podanie  iné  ako  sťažnosť  alebo odvolanie,  ktoré  

očakáva od spoločnosti súčinnosť, riešenie alebo preverenie, ako: 

a) námietka oprávnenej osoby kontroly originality proti  návrhu  zloženia inšpekčnej skupiny 

b) námietka oprávnenej osoby kontroly originality proti  zisteniam z inšpekcie alebo odborného dozoru 

c) podanie reagujúce na činnosť spoločnosti alebo na činnosť pracovníka spoločnosti alebo na činnosť 

oprávnenej osoby kontroly originality ak nie je sťažnosťou, 
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d) návrhy na zlepšenie, podnety,  

e) žiadosti o poskytnutie informácie, o pomoc, o prešetrenie a pod., 

f) podnet, podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 o 

oznamovaní protispoločenskej činnosti“), ktorým je oznámenie podľa  §  2  ods.  1  písm.  b)  tohto 

zákona vrátane anonymného    oznámenia    alebo    neanonymné    podanie    fyzickej    osoby    o inej 

protispoločenskej  činnosti  ako  závažnej  protispoločenskej  činnosti,   o ktorej   sa   dozvedela  v 

súvislosti  s výkonom  svojho  zamestnania,  povolania,  postavenia  alebo  funkcie. 

Podávanie, evidovanie, šetrenie, preverovanie podnetov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 9/1010 Z. z. o 

sťažnostiach alebo zákonom 307/2014 o oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Ak osoba, ktorá podala podnet, žiada o utajenie svojej totožnosti, každý pracovník spoločnosti pri 

preverovaní a písomnom oznamovaní výsledku preverenia podaní, ktorému je totožnosť podávateľa známa, 

je povinný zachovať onej mlčanlivosť a postupovať podľa §8 zákona č. 9/1010 Z. z. o sťažnostiach. 

Oprávnená osoba kontroly originality môže podať na IO spoločnosti písomnú námietku proti návrhu zloženia 

inšpekčnej skupiny. Oprávnenú námietku, za ktorú sa považuje napr. konflikt záujmov, je IO spoločnosti 

povinný akceptovať a predložiť oprávnenej osobe kontroly originality nový návrh zloženia inšpekčnej 

skupiny. 

Ak oprávnená osoba kontroly originality nie je spokojná s výsledkami inšpekcie alebo odborného dozoru a 

má vážne výhrady k zisteniam, ktoré neakceptuje, má právo podať na IO spoločnosti písomnú námietku. O 

ďalšom postupe rozhoduje riaditeľ spoločnosti, ktorý je zároveň aj vedúcim IO.  

Oprávnené námietky je spoločnosť povinná akceptovať, na doručený podnet je spoločnosť povinná 

odpovedať jeho podávateľovi.  

Podnety podľa zákona č. 307/2014 o oznamovaní protispoločenskej činnosti je možné podať osobne, 

telefonicky alebo elektronicky na adresu iris@iris.sk. Podnet musí byť zodpovednou osobou preverený v 

lehote 90 dní odo dňa jeho prijatia. Lehotu je možné predĺžiť o 30 dní, o čom musí byť podávateľ 

neanonymného podnetu informovaný. Pri oboznamovaní sa s obsahom podnetu je zodpovedná osoba 

povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  O 

výsledku preverenia je podávateľ neanonymného podnetu informovaný do desiatich dní od preverenia 

podnetu. Ak sa preverovaním podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je 

túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. 

5.10 Základné zásady pri vybavovaní sťažností a odvolaní 

Údaje, ktoré sú uvedené v dokumentácii súvisiacej s vybavovaním sťažnosti alebo odvolania sú dôverné a 

nesprístupňujú sa. 

Všetci pracovníci spoločnosti a osoby podieľajúce sa na vybavovaní sťažnosti alebo odvolania sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažnosti alebo odvolania. Od 

tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť. 

Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je 

podriadená tejto osobe. Sťažnosť nesmie vybavovať pracovník spoločnosti, ktorý sa podieľal na činnosti, 

ktorá je predmetom sťažnosti, ani ten, koho nepredpojatosť možno spochybniť vzhľadom na jeho vzťah k 

sťažovateľovi, jeho zástupcovi alebo k predmetu sťažnosti. 

Pracovníci spoločnosti sú pri vybavovaní sťažností povinní poskytnúť osobe alebo orgánu, ktorý vybavujú 

sťažnosť, doklady, písomnosti, informácie, vyjadrenia a inú dokumentáciu potrebnú na vybavenie sťažnosti, 

ako aj ďalšiu nutnú súčinnosť. 

Podanie sťažnosti alebo odvolania sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré 

by podávateľovi sťažnosti alebo odvolania spôsobili akúkoľvek ujmu. 

mailto:iris@iris.sk
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6 Súvisiaca dokumentácia (legislatíva, organizačné a technické normy) 

6.1  Všeobecne platná legislatíva 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

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

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

6.2 Technické normy 

STN EN ISO 9000  Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník  (ISO 9001:2015) 

STN EN ISO 9001  Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015) 

STN EN ISO 19011  Návod na auditovanie systému manažérstva kvality  (ISO 19011:2011) 

STN EN ISO/IEC 17020  Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov 

vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020:2012) 

STN ISO/IEC 27001  Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001:2013) 

6.3 Vnútorné organizačné normy 

OS-00  Príručka kvality  

PK-IO  Príručka kvality inšpekčného orgánu 

OS-01 Organizačný poriadok 

OS-02 Pracovný poriadok 

OS-03  Registratúrny poriadok 

OS-04  Etický kódex 

OS-05  Riadenie dokumentov a záznamov 

7 Záznamy o kvalite 

Evidencia sťažností a odvolaní,  Sťažnosť / odvolanie,  Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažností alebo 

odvolania 

8 Pravidlá operatívneho riadenia smernice 

Pri používaní a aktualizácii tejto smernice sa je potrebné sa riadiť ustanoveniami smernice OS-05 Riadenie 

dokumentov a záznamov.  
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9 Pokyny pre používanie organizačnej smernice 

9.1     Oboznámenie sa so smernicou 

PMK je povinný oboznámiť s touto organizačnou smernicou všetkých pracovníkov spoločnosti. Záznam 

o oboznámení sa s dokumentom potvrdí každý pracovník svojím podpisom v časti Záznam o oboznámení. 

 

9.2    Kontrola a zmeny smernice 

Vedúci pracovníci sú povinní systematicky kontrolovať dodržiavanie požiadaviek a postupov stanovených 

touto smernicou a pri zistení nezhody, v rámci svojej právomoci, zabezpečiť neodkladne nápravné opatrenia. 

V prípade, že smernica ako celok alebo jej časť neplní svoje poslanie, PMK podá návrh na doplnenie, zmenu 

alebo zrušenie dokumentu. Zmenu dokumentu môže navrhnúť každý pracovník spoločnosti. Každý návrh je 

posúdený a v prípade schválenia zapracovaný. Vykonávať zmeny tohto dokumentu po vecnej aj formálnej 

stránke je oprávnený PMK. Zmeny a doplnky zaznamená v Liste zmien. 

9.3   Ukladanie, vyraďovanie a archivácia dokumentu 

Počas celého obdobia platnosti musí byť smernica uložená tak, aby bol prístupná všetkým pracovníkom, 

ktorí ju pre výkon svojej funkcie potrebujú.  

Smernica je v tlačenej podobe uložená u PMK a v elektronickej verzii vo formáte PDF na intranete 

spoločnosti. 

Smernica, pokiaľ nebola zrušená, nepodlieha archivácii. Pri jej revízii jeden exemplár neplatného vydania 

uchováva PMK najmenej 3 roky. Vyraďovanie a archivácia sa vykonáva podľa ustanovení smernice OS-03 

Registratúrny poriadok. 

9 Zoznam príloh 

Príloha č.1 - Evidencia sťažností a odvolaní 

Príloha č.2 - Sťažnosť / odvolanie 

10 Záverečné ustanovenia 

Gestorom dodržiavania tejto smernice je PMK.  

Smernicu vydal PMK, schválil riaditeľ spoločnosti (viď titulný list). 

Smernica nadobúda platnosť dňom 01.05.2018 a nahrádza predchádzajúcu smernicu OS-12 Vybavovanie 

sťažností a námietok vydanú dňa 02.01.2017. 

 


