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Úvodné ustanovenia:
Obsahuje dôvod a účel vydania riadiaceho aktu, vymedzenie vecnej a osobnej pôsobnosti. Vecnou pôsobnosťou sa vymedzuje oblasť vzťahov a činností, ktoré riadiaci akt upravuje. Osobnou pôsobnosťou sa vymedzuje okruh zamestnancov, na ktorých vzťahy a činnosti sa riadiaci akt vzťahuje.

·	(1)	Tento metodický pokyn vychádza zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upravujúceho podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom a štátnozamestnaneckom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti 
(2)	Metodický pokyn upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). 

Normatívna časť:
Článok 1
Vymedzenie základných pojmov
(1)	Na účely tohto metodického pokynu sa rozumie
a)	oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie úradu,
b)	oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
c)	závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie definované v § 2 ods. 1 písm. c) zákona,
d)	podnetom
1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
2. 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.
(2)	Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
(3)	Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa považujú za anonymné.
(4)	Zodpovednou osobou je podpredseda úradu, ktorý plní úlohy úradu podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona. Ostatné úlohy úradu podľa zákona plní zamestnanec odboru zvláštnych úloh.
(5)	Obsahuje úpravu samotnej problematiky riadiaceho aktu.
(6)	
(1)	
Článok 2
Podanie podnetu
(1)	Oznamovateľ môže podať podnet písomne (v papierovej forme),  ústne (osobne) do záznamu, telefaxom alebo v elektronickej forme. Telefonický podnet sa neprijíma.
(2)	Príjem písomného podnetu (v papierovej forme) zabezpečuje podateľňa v sídle úradu. Zamestnanec podateľne podnet bezodkladne zaeviduje do informačného systému na správu registratúry a postúpi ho zodpovednej osobe.
(3)	Podnet podaný ústne (osobne) do záznamu prijíma zodpovedná osoba, ktorá na tento účel použije formulár F201 „Záznam o podaní ústneho oznámenia o protispoločenskej činnosti“.   
(4)	Na príjem podnetu podaného telefaxom je určené faxové číslo 048 4300 403, ktoré je prístupné 24 
hodín denne.
(5)	Ak je podnet podaný telefaxom prostredníctvom iného faxového čísla, ako toho, ktoré je na tento účel určené, osoba, ktorej bolo faxové číslo pridelené, dá podnet bezodkladne zaevidovať v podateľni úradu. Zamestnanec podateľne podnet po jeho zaevidovaní postúpi zodpovednej osobe.
(6)	Na príjem podnetu podaného v elektronickej forme, ktorý je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „podnet podpísaný ZEP“) je na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) zriadená elektronická schránka úradu. S podnetom podpísaným ZEP sa ďalej postupuje ako s písomným podnetom.
(7)	Na príjem podnetu podaného v elektronickej forme,  ktorý nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom Pozri poznámka č. 1 (ďalej len „podnet podaný e-mailom“) je zriadená elektronická schránka 
korupcia@indprop.gov.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne.
(8)	Ak je podnet podaný e-mailom doručený do inej elektronickej schránky, ako tej, ktorá je na tento účel zriadená, osoba, ktorej bola elektronická schránka pridelená, dá podnet bezodkladne zaevidovať 
v podateľni úradu. Zamestnanec podateľne podnet po jeho zaevidovaní postúpi zodpovednej osobe.

Článok 3
Preverenie podnetu
(1)	Podnet podaný v úrade spôsobom podľa článku 2 preveruje zodpovedná osoba.
(2)	Zodpovedná osoba  je povinná pri preverovaní neanonymného podnetu zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
(3)	Zodpovedná osoba je pri preverovaní podnetu oprávnená
	vyžadovať od zamestnancov úradu poskytnutie dokladov, písomností, vyjadrení, informácií (vrátane technických nosičov údajov) v určenej lehote,

vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,
odoberať doklady aj mimo priestorov organizačných útvarov,
vyžadovať súčinnosť zamestnancov pri preverovaní podnetu.
(4)	Zodpovedná osoba pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete postupuje v súlade s metodickým pokynom úradu o ochrane osobných údajov.

Článok 4
Evidencia podnetov
(1)	Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu
a)	dátum doručenia podnetu,
b)	meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c)	predmet podnetu,
d)	výsledok preverenia podnetu,
e)	dátum skončenia preverenia podnetu.

Článok 5
Lehota na vybavenie podnetu
Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia.
Ak je podnet náročný na prešetrenie, zodpovedná osoba môže lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
	Zodpovedná osoba je povinná oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia 
do desiatich dní od preverenia podnetu, v prípade, že disponuje s kontaktnými údajmi oznamovateľa.

             Článok 6
					   Spoločné ustanovenia
(1)	Predseda úradu je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie podnetov.
(2)	Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi  spôsobili akúkoľvek ujmu.
(3)	Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri prijatí, spracovaní a preverovaní podnetu, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť len ten, v koho záujme má túto povinnosť.
(4)	Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona Napríklad § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z., ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa § 1 ods. 3 zákona.
(5)	So všetkými záznamami vzniknutými v súvislosti s vybavovaním podnetov sa nakladá v zmysle Registratúrneho poriadku úradu.

Prechodné a záverečné ustanovenia:

(1)	Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 10. apríla 2017.Obsahuje úpravu samotnej problematiky riadiaceho aktu.
(2)	Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického pokynu sa ruší metodický pokyn č. Mp/7/2015.Upravujú záväznosť, platnosť, účinnosť, zodpovednosť za dodržiavanie riadiaceho aktu a sankcie v prípade nedodržania riadiaceho aktu.


Podpis oprávnenej osoby:
Časť riadiaceho aktu vyhradená pre uvedenie mena a funkcie osoby, ktorá daný riadiaci akt vydáva.


JUDr. Richard Messinger
predseda ÚPV SR

Prílohy: bez príloh
Obsahujú dokumenty, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Ak riadiaci akt neobsahuje žiadne prílohy, nechá sa v tento časti  uvedený text „bez príloh“.





