
OZNAM O ZODPOVEDNEJ OSOBE A SPÔSOBOCH PODÁVANIA/PRIJÍMANIA PODNETOV  

podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Spoločnosť Záhorácke pekárne a cukrárne a.s., so sídlom: Cesta Mládeže č. 12, 901 01 Malacky, IČO: 31 412 955 
(ďalej aj ako „spoločnosť“) v súlade s § 11 ods. 5 vyššie uvedeného zákona oznamuje, že zodpovednou osobou na 
prijímanie a vybavovanie podnetov podľa č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spoločnosti - je zamestnanec spoločnosti:  
 

     Meno a priezvisko: Viera Netoličková 

                            (ďalej aj ako „zodpovedná osoba“) 

 

Podľa § 11 ods. 5 súčasne oznamujeme, že podnety podľa vyššie uvedeného zákona je možné podávať: 

 A) písomne,  
 B) ústne do záznamu,  
 C) telefaxom  
 D) elektronickou poštou. 

 

 

 

 



Ad A)  

Písomný podnet sa podáva priamo zodpovednej osobe alebo do podateľne/na sekretariát riaditeľa spoločnosti. 
Podanie/doručenie písomného podnetu je možné urobiť v pracovné dni v čase od: 13,00 do: 14,00 hod., a to 
v kancelárii zodpovednej osoby, resp. v podateľni/na sekretariáte riaditeľa spoločnosti.  

 

Ad B)  

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť  prostredníctvom zodpovednej osoby, a to 
v kancelárii zodpovednej osoby -  v pracovné dni v čase od: 13,00 do: 15,00 hod.  

 

Ad C)  

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby:           
viera.netolickova@zpc-as.sk , a to 24 hodín denne (non-stop). 

 

Ad D)  

Podanie podnetu telefaxom je možné uskutočniť na faxové číslo spoločnosti: +421/34/774-11-84                        
(resp. 034/774-11-84),  a to 24 hodín denne (non-stop). 

 

Kanceláriou zodpovednej osoby sa rozumie kancelária na I. poschodí administratívnej budovy - v sídle spoločnosti.  

Podateľňou/sekretariátom riaditeľa spoločnosti sa rozumie kancelária na I. poschodí administratívnej budovy - 
v sídle spoločnosti. 

 



Podrobnosti o podávaní a vybavovaní podnetov, resp. ďalšie práva a povinnosti dotknutých subjektov na tomto 
úseku upravuje:  

 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

 interná smernica spoločnosti o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti 

Príslušná smernica sa stáva účinnou ku dňu: 30.06.2015 

Interná smernica spoločnosti o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, ako aj 
tento oznam je súčasne zverejnený (okrem informačnej tabule spoločnosti) aj na webovom sídle 
spoločnosti: www.zpc-as.sk.  

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zverejnený na stránke: www.slov-lex.sk 
(nezáväzné znenie, portál má informačný charakter). 

Vyvesené na informačnej tabuli spoločnosti dňa: 16.06.2015  

Zverejnené na webovom portáli spoločnosti (www.zpc-as.sk) dňa: 16.06.2015  

 

 

...............................................................   ........................................................................... 

         


