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1. Definície a základné ustanovenia
1.1 Radu pre etiku (ďalej aj „rada“) je poradný a konzultačný orgán, ktorý zriaďuje
predseda Košického samosprávneho kraja a menuje jej členov na podporu
dodržiavania Etického kódexu.
1.2 Rada pre etiku má 5 členov, ktorých členstvo je čestné – bez nároku na honorár.
2. Zloženie rady, členstvo v rade
2.1 Rada pre etiku sa skladá z:


riaditeľa kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja,



riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja a ostaných členov rady, t.j.:



právnika Košického samosprávneho kraja,



zástupcu zamestnancov nominovaného základnou organizáciou Slovenského
odborového zväzu verejnej správy Úradu Košického samosprávneho kraja so
sídlom v Košiciach,



ďalšieho člena na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho
kraja.

2.2 Členstvo v rade riaditeľa kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja
a riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja vzniká z titulu ich pracovnej
pozície. Členstvo ostatných členov rady vzniká vymenovaním predsedom Košického
samosprávneho kraja.
2.3 Členovia rady pre etiku si volia spomedzi seba predsedu Rady pre etiku.
2.4 Členstvo v rade zaniká:







písomným vzdaním sa členstva v rade, na základe písomného oznámenia ku
dňu uvedenom v oznámení, nie však skôr ako ku dňu doručenia oznámenia
predsedovi rady,
odvolaním člena rady predsedom Košického samosprávneho kraja,
rozviazaním pracovného pomeru, ak je menovaný zamestnancom Košického
samosprávneho kraja,
v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin,
smrťou.

2.5 V prípade zániku členstva v rade, predseda Košického samosprávneho kraja
vymenuje, v súlade s bodom 2.1 tohto štatútu, ďalšieho člena rady.
2.6 Funkčné obdobie je zhodné s funkčným obdobím predsedu Košického samosprávneho
kraja.

2.7 Rada pre etiku nemá rozhodovaciu a výkonnú moc.
2.8 Rada pre etiku sa riadi týmto štatútom.

3. Úlohy Rady pre etiku
3.1 Rada pre etiku zodpovedá najmä za:
3.1 Rada pre etiku:









podporuje dodržiavanie Etického kódexu zamestnancov v podmienkach Košického
samosprávneho kraja,
monitoruje činnosť splnomocnenca pre etiku,
vydáva stanoviská vo forme odporúčaní k sťažnostiam na porušenie Etického kódexu
na základe požiadania splnomocnenca pre etiku,
v prípade potreby poskytuje poradenstvo a konzultácie vo veci dodržiavania etických
hodnôt a etického konania a správania sa,
vyjadruje sa k plánu vzdelávania v etike, ktorý spracováva splnomocnenec pre etiku,
schvaľuje návrh odporúčaní splnomocnenca pre etiku,
vypracováva vyjadrenia k správam o činnosti splnomocnenca pre etiku
v opodstatnených prípadoch navrhuje udelenie ocenenia sťažovateľovi za jeho
príspevok k etickému správaniu v Košickom samosprávnom kraji.

4. Predseda Rady pre etiku
4.1 Na čele rady je predseda, ktorého si volia členovia spomedzi seba hlasovaním.
Predseda Rady pre etiku musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
rady.
4.2 Predseda Rady pre etiku:








koordinuje prácu rady,
zvoláva a vedie zasadnutia rady,
pripravuje program zasadnutia rady,
podpisuje zápisnice zo zasadnutia a uznesenia rady,
spolupracuje so Splnomocnencom pre etiku pri prešetrovaní sťažností na
porušenie etických kódexov,
zabezpečuje stanovisko Rady pre etiku k porušeniu etických kódexov,
podporuje vzdelávanie v oblasti etiky.

5. Rokovanie Rady pre etiku
5.1 Členovia rady sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Neúčasť na rokovaní
sa ospravedlňuje predsedovi rady.

5.2 Predseda rady je povinný poveriť zastupovaním jedného z členov rady v prípade
svojej neúčasti na rokovaní.
5.3 Rokovanie rady zvoláva predseda. Riadi sa programom, ktorý rada schváli na začiatku
rokovania. Rokovanie rady sa uskutočňuje minimálne dvakrát za rok. Rokovania rady
sú neverejné. Z rokovania sa spíše zápisnica.
5.4 Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Predseda a členovia rady disponujú jedným hlasom. O návrhoch sa rozhoduje
hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady. Rada prijíma
závery vo forme odporúčaní.
5.5 Na prijatie odporúčania je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
O hlasovaní sa spíše zápisnica, ktorú verifikuje svojim podpisom predseda rady.
5.6 O zvolanie mimoriadneho rokovania rady je oprávnený požiadať ktorýkoľvek člen.
5.7 Na rokovanie rady prizve predseda rady na požiadanie člena rady prizvané osoby
(napr. zamestnancov Úradu KSK). Prizvané osoby nemajú hlasovacie právo.
6. Záverečné ustanovenia
6.1 Tento

štatút

nadobúda

platnosť

dňom

podpísania

predsedom

Košického

samosprávneho kraja a účinnosť dňa 5.11.2019
6.2 O návrhu na doplnenie a zmene tohto štatútu rozhoduje rada na návrh člena
nadpolovičnou väčšinou. Návrh na zmenu a doplnenie tohto štatútu následne predseda
rady predloží na schválenie predsedovi Košického samosprávneho kraja. Zmena
a doplnenie tohto štatútu je platné a účinné dňom podpísania zmeny, prípadne
doplnenia tohto štatútu predsedom Košického samosprávneho kraja.

V Košiciach, dňa 4.11.2019

Ing. Rastislav Trnka
predseda

