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Úvodné ustanovenie: 

 

Článok 1 

Postavenie komisie 

 

Etická komisia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) je nezávislý po-
radný orgán zriadený predsedom úradu na podnet vedúceho služobného úradu v zmysle článku 9 Etického 
kódexu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „etický kódex“)  (St/5/2017). 

 

Normatívna časť: 

 

Článok 2 

Úlohy a činnosť komisie 

 

(1) Činnosť komisie nie je právne záväzná a chápe sa  ako činnosť, ktorá pomáha riešiť podnety, alebo 
oznámenia a objasňovať ich tak, aby sa porušeniam etických noriem mohlo predchádzať v zmysle 
etického kódexu. 

(2) Komisia podporuje dodržiavanie etického kódexu a v rámci svojej pôsobnosti: 

a) prijíma podnety a oznámenia o podozrení z porušenia  etického kódexu, ktoré nie sú anonymné 
a posudzuje ich etickú prijateľnosť, 

b) podnety a oznámenia prerokúva na svojich zasadnutiach, 

c) vypracováva písomné stanoviská  vo forme uznesení k predloženým podnetom a oznámeniam, 
ktoré predkladá vedúcemu služobného úradu, 

d) plní ďalšie úlohy v súlade so svojim poslaním a aktuálnymi potrebami v súlade s etickým kóde-
xom. 

(3) Komisia predkladá vedúcemu služobného úradu a výstupy zo  zasadnutí komisií formou uznesení do 5 
pracovných dní. 

(4) Komisia uvedomujúc si citlivosť problémov súvisiacich s porušovaním etických zásad a noriem zaru-
čuje dôvernosť údajov o identite osôb, ktoré dajú podnet na porušenie etického kódexu. 

 

Článok 3 

Zloženie a členstvo v komisii 

 

(1) Komisiu tvorí jej predseda, podpredseda, tajomník a dvaja členovia. 

(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu a to formou príkazu. 

(3) Predseda komisie: 

a) zodpovedá za činnosť komisie vedúcemu služobného úradu, 



Číslo: Št/9/2017/V1 

Názov: Štatút etickej komisie 

Meno gestora: Ing. Peter Čerba 

 

 

Strana 2 z 4  

b) riadi činnosť komisie a koordinuje prácu komisie, 

c) zvoláva a vedie rokovania komisie, 

d) potvrdzuje správnosť zápisov z rokovaní komisie. 

(4) Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje jej podpredseda. 

(5) Výkonným členom komisie je tajomník, ktorý 

a)  zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti komisie, 

b) zabezpečuje, aby sa so všetkými záznamami vzniknutými v rámci činnosti komisie nakladalo 
v súlade s Registratúrnym poriadkom ÚPV SR. 

(6) Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. 

(7) Zoznam  členov komisie  je zverejnený na webovej stránke ÚPV SR. 

(8) Člen komisie je pri výkone funkcie povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a to naj-
mä zákon č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a interné predpisy ÚPV SR. 

(9) Člen komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s výkonom funkcie, a to aj po skončení výkonu funkcie. 

(10) Člen komisie nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom funkcie vo vlastný prospech 
alebo v prospech iných fyzických alebo právnických osôb alebo na ujmu iných fyzických alebo práv-
nických osôb alebo skupiny osôb, a to ani po skončení výkonu funkcie. 

 

Článok 4 

Zasadnutie komisie 

 

(1) Zasadnutia komisie sa konajú podľa potreby. V prípade podania podnetu, oznámenia o porušení etic-
kého kódexu, ktoré nie je anonymné, komisia zasadne do 5 pracovných dní odo dňa podania podnetu 
alebo oznámenia. 

(2) Komisia môže na zasadnutie prizvať inú osobu, ktorej prítomnosť je nevyhnutná k objektívnemu pre-
rokovaniu veci a prijatiu uznesenia. O prizvaní iných osôb rozhodne komisia hlasovaním. Prizvané 
osoby sa zúčastňujú zasadnutia len po nevyhnutnú dobu, t. j. po dobu podania stanoviska alebo vysvet-
lenia, za účelom ktorého boli prizvané na zasadnutie. Prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanli-
vosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli na zasadnutí komisie. 

(3) Výsledkom zasadnutia komisie je návrh riešenia podnetov vo forme uznesenia komisie. 

(4) Z každého zasadania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje najmä: dátum a miesto konania, 
zoznam prítomných členov komisie, zoznam prítomných prizvaných hostí, hlavné body programu za-
sadnutia, priebeh zasadnutia, uznesenie komisie, vrátane výsledkov hlasovania, podpis predsedu komi-
sie. 

(5) Uznesenie komisie je platné, ak sa zasadnutia  zúčastnila nadpolovičná väčšina členov a za jeho prija-
tie hlasovala väčšina prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 
komisie, v prípade jeho neprítomnosti hlas podpredsedu komisie. 

(6) Uznesenie komisie má odporúčací charakter pre rozhodnutie vedúceho služobného úradu. 
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(7) Uznesenie komisie nesmie odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade 
s internými smernicami ÚPV SR. 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia: 

 

Článok 5 

 

(1) Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 

(2) Týmto štatútom sa ruší štatút č. Š/1/2015 Štatút etickej komisie. 

 

 

 

 

Podpis oprávnenej osoby: 

 

JUDr. Richard Messinger 
predseda ÚPV SR 
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Prílohy: bez príloh 

 

 

 


