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Štatút Rady pre etiku 

 
 

 

§ 1 

Účel a zriadenie Rady pre etiku 

 

1. Rada pre etiku (ďalej len „rada“) je poradný orgán primátora mesta Žiar nad Hronom (ďalej ako„                                                                                                                                          

primátor“) zodpovedný za podporu dodržiavania Etického kódexu zamestnanca mesta Žiar nad 

Hronom a ďalších etických kódexov prijatých v podmienkach samosprávy mesta Žiar nad 

Hronom (ďalej len „etické kódexy“). Na účely tohto štatútu sa mestom rozumejú Mesto Žiar nad 

Hronom, príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Žiar nad Hronom 

a obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Žiar nad Hronom majetkovú účasť na základnom 

imaní  v rozsahu minimálne 67%.    

2. Funkčné obdobie Rady pre etiku  je zhodné s funkčným obdobím primátora mesta. 

3. Rada pre etiku plní poradensko – konzultačnú funkciu v oblasti dodržiavania  etických kódexov. 

Nemá rozhodovaciu ani výkonnú právomoc.   

 

§ 2 

Zloženie rady 

 

1. Rada má päť (5) členov: 

a) prednosta mestského úradu; 

b) zástupca zamestnancov mesta; 

c) poslanec  mestského zastupiteľstva; 

d) zástupca mimovládneho sektoru;  

e) člen rady podľa rozhodnutia primátora. 

 

 

§ 3  

Členstvo v rade 

 

1. Členstvo v rade je čestné - bez nároku na odmenu. 

2. Členstvo v rade vzniká menovaním člena rady primátorom mesta.  

3. Členstvo v rade zaniká: 

a) písomným vzdaním sa členstva v rade, doručeným primátorovi mesta; 

b) odvolaním člena rady primátorom mesta; 

c) v prípade člena rady, ktorý bol menovaný ako zástupca zamestnancov mesta ukončením 

pracovnoprávneho vzťahu s mestom;  

d) právoplatným odsúdením člena rady  za úmyselný trestný čin; 

e) smrťou člena rady. 

4. V prípade  zániku členstva v rade, primátor mesta vymenuje ďalšieho člena rady, a to tak aby 

zloženie rady bolo v súlade s § 2 ods. 1 tohto štatútu. 

5. Člen rady je pri výkone funkcie povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a to 

najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; 

a interné predpisy mesta.  

6. Člen rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s výkonom funkcie, a to aj po skončení výkonu funkcie.  

7. Člen rady 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 právnických  osôb alebo skupiny osôb,  a to ani po skončení výkonu funkcie.  

 

 



§ 4 

Predseda rady 

 

1. Na čele rady je predseda, ktorého si členovia rady zvolia spomedzi seba hlasovaním. Predseda 

rady musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady.   

 

2. Predseda rady:  

a) zastupuje radu navonok; 

b) koordinuje prácu rady; 

c) zvoláva a vedie zasadnutia rady; 

d) pripravuje program zasadnutia rady; 

e) podpisuje zápisnice zo zasadnutia rady a uznesenia rady; 

f) spolupracuje so Splnomocnencom pre etiku pri prešetrovaní sťažností na porušenie etických 

kódexov; 

g) na základe žiadosti Splnomocnenca pre etiku zabezpečuje stanovisko k rady k porušeniu 

etických kódexov; 

h) spolupracuje s primátorom mesta pri prešetrovaní sťažností na Splnomocnenca pre etiku;  

i) podporuje vzdelávanie v oblasti etiky a budovanie etickej infraštruktúry. 

 

 

§ 5 

Úlohy a kompetencie rady 

 

1. Rada: 

 

a) schvaľuje správy o činnosti Splnomocnenca pre etiku a správy o dodržiavaní Etického 

kódexu; 

b) schvaľuje návrh vzdelávacích aktivít zamestnancov v oblasti etiky;  

c) schvaľuje návrh odporúčaní a informačných výkladov Splnomocnenca pre etiku; 

d) kontinuálne spolupracuje zo Splnomocnencom pre etiku na procese stotožňovania sa 

zamestnancov so žiaducimi etickými hodnotami a konaním;  

e) podporuje dodržiavanie etických kódexov; 

f) monitoruje činnosť Splnomocnenca pre etiku;  

g) na žiadosť Splnomocnenca pre etiku vydáva stanoviská k jednotlivým sťažnostiam, a to 

najmä v prípade  neštandardných alebo obzvlášť závažných  prípadoch porušenia Etického 

kódexu;  

h) v prípade potreby poskytuje poradenstvo a konzultácie vo veci dodržiavania etických hodnôt 

a žiaduceho etického konania, a to najmä  v neštandardných  prípadoch vo veci  podozrenia 

konfliktu záujmov alebo korupčného konania; 

i) spolupracuje s primátorom na prešetrovaní sťažností voči Splnomocnencovi pre etiku  a 

vydáva stanoviská v tejto veci vo veci;  

j) v odôvodnených prípadoch podáva primátorovi návrh na odvolanie Splnomocnenca pre 

etiku. 

 

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia radou. 

2. O doplnení a zmene tohto štatútu rozhoduje rada. Na prijatie zmeny je potrebný súhlas 

v všetkých členov rady.  


