
Správa o plnení Plánu boja proti korupcii ÚPV SR za I. polrok 2016. 
 
Kontrolou plnenia Plánu boja proti korupcii ÚPV SR vo vybraných organizačných útvaroch úradu za 
kontrolované obdobie I. polroka 2016 boli zistené tieto skutočnosti:  
 
Aktuálny Plán boja proti korupcii ÚPV SR bol vypracovaný s platnosťou od 1. 3. 2016 a súvisí s 
uznesením vlády SR č. 517 z 10. 8. 2011, ktorým bol schválený Strategický plán boja proti korupcii v 
Slovenskej republike. Plán boja proti korupcii ÚPV SR obsahuje možné problémové oblasti výskytu 
korupčného správania zamestnancov úradu, navrhované riešenia, termín a osobnú zodpovednosť za 
realizáciu navrhovaných riešení, t. j. ide o organizačné a technické opatrenia smerujúce k prevencii a 
eliminácii korupcie pri výkone činností v ÚPV SR. 
 
Plán boja proti korupcii je rozsahovo zameraný na hlavnú činnosť úradu, ktorou je konanie o 
predmetoch priemyselných práv. Kontrolou tejto oblasti nebolo zistené žiadne korupčné správanie 
zamestnancov úradu. Boli skontrolované spisy POZ 2011-2015; POZ 2012-2015; POZ 2013-2015; 
POZ 2014-2015; POZ 2016-2015; POZ 2017-2015 a POZ 1300-2014. Vo všetkých uvedených 
prihláškach ochranných známok je súčasťou spisu samostatná položka - záznam z nahliadnutia do 
spisu, pričom osobné rokovania s účastníkmi konania boli uskutočnené za účasti minimálne dvoch 
zamestnancov úradu. Na účel osobných rokovaní zamestnancov úradu s účastníkmi konania, resp. ich 
zástupcami, úrad určil vyhradené rokovacie priestory. 
 
V súvislosti s konaním o predmetoch priemyselných práv boli v úrade v I. polroku 2016 prešetrované 
sťažnosti vedené pod č. spisov: 00022/2016/21; 00303/2016/21; 00329/2016/21; 00512/2016/21; 
00671/2016/21, týkajúce sa postupu úradu v konaní. Všetky sťažnosti boli podrobne a precízne 
prešetrované (v jednom prípade bola prekontrolovaná správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti) 
a následne vyhodnotené ako neopodstatnené, keďže postup zamestnancov bol v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Z vykonaných šetrení sťažností a ich vyhodnotení tiež možno 
konštatovať, že nebola porušená zásada obsiahnutá v Pláne boja proti korupcii ÚPV SR, a to zásada 
objektívnosti, nestrannosti a rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov konania. 
 
V oblasti skúšok patentových zástupcov je jednou z úloh zamestnanca kancelárie úradu a osobného 
úradu zverejnenie termínu odborných skúšok v dostatočnom časovom predstihu vo Vestníku ÚPV SR 
a na webovom sídle úradu. Termín konania odborných skúšok určený na 3. a 4. novembra 2016 bol 
zverejnený na webovom sídle úradu dňa 1. 2. 2016 a vo Vestníku ÚPV SR č. 3/2016 (v časti úradné 
záznamy). Verejnosti je z webovej stránky úradu prístupný aj Skúšobný poriadok a zoznam právnych 
predpisov, o ktorých vedomosti potrebné na výkon činnosti patentového zástupcu sú preverované. 
 
V oblasti verejného obstarávania bolo jednou z úloh overenie dodržiavania princípov verejného 
obstarávania vnútorným audítorom. Predmetný vnútorný audit bol realizovaný a správa z vykonaného 
vnútorného auditu (č. 5/2016) bola vypracovaná dňa 7. 6. 2016.  
 
V súvislosti so zverejňovaním údajov o objednávkach a faktúrach na webovom sídle úradu bolo 
zistené, že v období I. polroka 2016 boli zverejnené objednávky od poradového čísla 1/2016 po 
poradové číslo 77/2016 a faktúry s dátumom prijatia v I. polroku 2016 od interného čísla 2510662 po 
interné číslo 2610345. Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv je zabezpečované 
zamestnankyňou odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov, pričom možnosť kontroly 
týchto zverejnení je dostupná cez Lotus Notes, ktorý obsahuje linku na Centrálny register zmlúv. 
 
Nakladanie s majetkom štátu v rámci podmienok ÚPV SR upravuje metodický pokyn č. Mp/4/2016 
Správa majetku štátu v podmienkach ÚPV SR. V zmysle tohto metodického pokynu je nakladanie s 
prebytočným a neupotrebiteľným majetkom zabezpečované v súčinnosti s vyraďovacou a likvidačnou 
komisiou a jednotlivými dotknutými odbormi. Vyraďovacia komisia bola menovaná príkazom č. 
Pr/19/2014 a likvidačná komisia príkazom č. Pr/15/2016. 
 



V oblasti prijímania nových zamestnancov bolo zistené, že informácia o vyhlásení vonkajšieho 
výberového konania alebo výberu na obsadenie pracovného miesta bola zverejnená na webovom sídle 
úradu najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením, t. j. v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výber č.1/2016 bol 
zverejnený 21. 1. 2016 a uskutočnil sa 23. 2. 2016; výberové konanie č. 2/2016 bolo vyhlásené za 
neúspešné; výber č. 3/2016 bol vyhlásený 16. 5. 2016 a uskutočnil sa 22. 6. 2016; výber č. 4/2016 bol 
vyhlásený 22. 6. 2016 a uskutočnil sa 7. 9. 2016). Tiež bolo zistené, že v súlade s plánom boja proti 
korupcii všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky výberu, preukazovali svoju bezúhonnosť výpisom z 
registra trestov. Proces vyhlasovania výberov a výberových konaní a ich priebeh podrobne upravuje 
interný predpis č. Sp/1/2014 Ustanovenie podrobností a postupov k obsadzovaniu voľných 
štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom, v ktorom sú stanovené kritériá, 
výberové metódy a podrobnosti dokumentácie k výberom a výberovým konaniam. 
 
V záujme predchádzania konfliktu záujmov nebolo zistené porušenie zásady nezlučiteľnosti funkcie v 
úrade s prípadnou funkciou v inej organizácii. 
 
V kontrolovanom období nebolo podané žiadne oznámenie v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.  o 
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
 
Kontrolou plnenia Plánu boja proti korupcii ÚPV SR nebolo zistené jeho porušenie. 

Správa o plnení Plánu boja proti korupcii ÚPV SR bola prerokovaná na porade vedenia Úradu 
priemyselného vlastníctva SR, ktorá sa konala dňa 11. 11. 2016. 


