
Dodatok k dohode o mlčanlivosti 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi účastníkmi: 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 
so sídlom Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4  
IČO: 308 107 87 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš Knoth, predseda  
(ďalej len „Úrad“)  

a 

 
Ing. Marek Gdovin, MBA 
trvale bytom Suchá 1861/18, 831 01 Bratislava 
(ďalej len „Projektový manažér“) 
(Úrad a Projektový manažér ďalej spoločne len „účastníci“) 

 
 

Dodatok k dohode  o mlčanlivosti (ďalej len ,,dohoda“) sa uzatvára v súlade s § 42 písm. b) Výnosu č. 
312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  
 

1. Týmto dodatkom sa vypúšťa Článok I. dohody a nahrádza sa nasledovným znením:  

 
Článok I. 

Podmienky mlčanlivosti a vzájomnej spolupráce 
 

Projektový manažér sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých neverejných informáciách 
obchodnej, finančnej, personálnej alebo technickej povahy bez ohľadu na ich pôvod a formu 
vyjadrenia, o ktorých sa dozvedel počas vzájomnej spolupráce s Úradom (ďalej len „citlivé 
informácie“), osobitne o citlivých informáciách v súvislosti s realizáciou projektu vývoja a 
údržby informačného systému INVENTIO II.  
 
Projektový manažér sa zaväzuje, že citlivé informácie použije len na účel, na ktorý mu boli 
poskytnuté a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Úradu ich nepoužije pre svoje vlastné 
potreby a ani ich neprezradí tretej osobe; za tretiu osobu sa nepovažuje Úrad pre harmonizáciu 
vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante, Španielsko.  

 
Projektový manažér sa v rámci svojho pôsobenia na Úrade zaväzuje dodržiavať platnú Politiku 
informačnej bezpečnosti Úradu a v súvislosti s používaním pridelenej výpočtovej techniky aj platný 
Metodický pokyn č. 2/10/2010 - Pravidlá používania výpočtovej techniky, interných informačných 
systémov a internetu v ÚPV SR ako aj interné akty úradu súvisiace s bezpečnosťou pri práci a ochrane 
pred požiarom. 
 
Za účelom riadneho plnenia týchto povinností je Projektový manažér povinný včas prijať vhodné a 
účinné opatrenia a to s odbornou starostlivosťou. Ak dôjde k úniku citlivých informácií, predpokladá 
sa, že prijaté opatrenia neboli vhodné a účinné, ibaže Projektový manažér preukáže, že porušenie 
jeho povinností uvedených v tomto článku bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
v zmysle § 374 alebo 375 Obchodného zákonníka. 



Mgr. Ľuboš Knoth 
predseda ÚPV SR 

 
 
       2. Ostatné ustanovenia dohody nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 

Za Úrad :          Projektový manažér  

 

Ing. Marek Gdovin, MBA 


