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1. Úvod 
 
Protikorupčný program Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „PKP“ alebo 
„protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018, ktorým bola 
schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023. 
 
Adresátmi protikorupčného programu sú všetci zamestnanci úradu a jeho účelom je poskytnúť im 
súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných 
rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu. 
 
 
2. Prijaté protikorupčné opatrenia 
 
ÚPV SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva (§ 32 zákona  
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov) vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových 
vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu 
výrobkov a zemepisných označení výrobkov; vedie ústredný fond patentovej a známkovej 
dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových 
informácií v Slovenskej republike. 
 
Pretože doposiaľ nebolo v ÚPV SR hlásené resp. zistené korupčné správanie sa zamestnancov 
úradu, protikorupčný program obsahuje opatrenia v nasledujúcich troch problémových oblastiach. 
 

Problémová 
oblasť 

Konanie o predmetoch priemyselného vlastníctva 

Navrhované 
opatrenie 

1. Podané prihlášky, resp. žiadosti vybavovať v takej postupnosti, v akej boli 
podané, ak tomu nebránia objektívne dôvody, napr. formálne alebo vecné 
nedostatky podania, paralelné podanie žiadosti o zmenu údajov v registri, 
prípadne ďalšie prekážky v konaní. 

2. V konaniach o predmetoch priemyselného vlastníctva rozhodovať nestranne 
a zdržať sa pri výkone tejto činnosti všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru 
v nestrannosť rozhodovania. 

3. Osobné rokovania s účastníkmi sporového alebo odvolacieho konania 
o predmetoch priemyselného vlastníctva uskutočňovať zásadne za účasti 
minimálne dvoch zamestnancov úradu. 

4. Zdržať sa činností, ktoré by mohli viesť ku konfliktu verejného záujmu 
s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti 
s výkonom zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech iného. 

Zodpovednosť 
za realizáciu 

Predseda úradu, podpredseda úradu, všetci zamestnanci úradu 

Termín 
realizácie 

Priebežne 

 

Problémová 
oblasť 

Skúšky patentových zástupcov 

Navrhované 
opatrenie 

Vo vestníku úradu a na webovom sídle úradu v dostatočnom časovom 
predstihu zverejniť termín odborných skúšok, aby sa ich ústnej časti v prípade 
záujmu mohla zúčastniť verejnosť 



 3

Zodpovednosť 
za realizáciu 

Zamestnanec kancelárie predsedu 

Termín 
realizácie 

Priebežne 

 

Problémová 
oblasť 

Prijímanie nových zamestnancov 

Navrhované 
opatrenie 

Informáciu o vyhlásení vonkajšieho výberového konania na obsadenie 
štátnozamestnaneckého miesta zverejniť na webovom sídle úradu následne  
po jeho vyhlásení na Ústrednom portáli verejnej správy SR 

Zodpovednosť 
za realizáciu 

Zamestnanec osobného úradu 

Termín 
realizácie 

Priebežne 

 
 
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení  
 
Vnútorná kontrola plnenia prijatých opatrení bola vykonaná v septembri 2019 zamestnancom 
kancelárie predsedu (ďalej „poverený zamestnanec“) podľa schváleného plánu kontrol ÚPV SR.  
 
Poverený zamestnanec vykonal kontrolu výberovým spôsobom, pričom podkladom ku kontrole boli 
informácie zverejnené na webovej stránke úradu, doplňujúce informácie a doklady vyžiadané od 
referátu zvláštnych úloh, odboru sporových konaní, odboru odvolacích konaní a osobného úradu. 
 
Kontrolou v oblasti „konanie o predmetoch priemyselných práv“ nebolo zistené žiadne korupčné 
správanie zamestnancov úradu. Osobné rokovania s účastníkmi správnych konaní boli uskutočnené 
za účasti dvoch zamestnancov úradu vo vyhradených rokovacích priestoroch úradu. 
 
Kontrolou v oblasti „skúšky patentových zástupcov“ bolo zistené, že informácie ohľadom konania 
skúšky patentových zástupcov boli v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na webovom sídle 
úradu a tiež vo vestníku úradu č. 4/2019. 
 
Kontrolou v oblasti „prijímanie nových zamestnancov“ bolo zistené, že všetky výberové konania pre 
štátnu službu boli vyhlásené prostredníctvom registra výberových konaní na portáli 
www.slovensko.sk v zmysle zákona o štátnej službe a interného služobného predpisu úradu. 
Vonkajšie výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta boli navyše zverejnené 
na webovom sídle úradu. 
 
4. Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu 

  
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu bolo vypracované v súlade  
s uznesením vlády SR č. 585/2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 
– 2023 a následne bude zverejnené na webovom sídle úradu. 
 
V roku 2019 nebolo nahlásené korupčné správanie zamestnancov úradu prostredníctvom zriadenej 
úradnej e-mailovej schránky korupcia@indprop.gov.sk, ani iným spôsobom (poštou, osobne).  
 
Protikorupčný koordinátor nedisponoval v uplynulom roku relevantnými informáciami poskytnutými 
organizačnými útvarmi úradu, resp. získanými od tretích strán, ktoré by poukazovali na korupčné 
správanie zamestnancov úradu. 
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Kontrolou plnenia opatrení prijatých protikorupčným programom, ktorá bola vykonaná v septembri 
2019, neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prijaté protikorupčné opatrenia v troch problémových 
oblastiach sú účinné a reálne eliminujú potenciálne korupčné správanie zamestnancov úradu.  
 
Protikorupčný program za daného stavu nevyžaduje aktualizáciu a plnenie prijatých opatrení bude 
sledované aj v nasledujúcom období. 


