
Akčný plán  opatrení, aktivít a nástrojov na boj proti korupcii a posilnenie Slovenskej 
republiky ako právneho štátu v podmienkach Divadelného ústavu 

 

 

1. Dôsledne dodržiavať zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicu č. 2/2020-VO 
o zadávaní  niektorých zákaziek (s nízkou hodnotou podľa § 117  a podlimitných 
zákaziek s použitím  i bez použitia elektronického trhoviska), vystavovaní referencií, 
zmeny zmluvy bez nového verejného obstarávania, odstúpenia od zmluvy podľa  
zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov v podmienkach Divadelného ústavu, 
a Smernicu č. 1/2021 – VO (k 2. 8. 2021) o zadávaní  niektorých zákaziek malého 
rozsahu, s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek s použitím  i bez použitia 
elektronického trhoviska, vystavovaní referencií, zmeny zmluvy, zverejňovanie 
dokumentov a zmlúv podľa  zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 428/2019 Z. z  a Dodatku č. 1 
k Smernici č. 1/2021 – VO v podmienkach Divadelného ústavu, Jakubovo nám. 12, 813 

57  Bratislava ako aj  oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom 
obstarávaní v profile verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie. 
Pri realizácii všetkých zákaziek verejného obstarávania dôsledne dbať nato, aby 
všetci účastníci verejného obstarávania Divadelného ústavu (osoby zodpovedné za 
špecifikáciu predmetu obstarávania, členovia komisie, osoby zodpovedné za výber 
dodávateľov do prieskumu trhu, za vypracovanie návrhu zmluvy, osoby 
zodpovedné za verejné obstarávanie, externé osoby realizujúce procesné úkony 
verejného obstarávania a i.) neboli v konflikte záujmov  podľa § 23 zákona 
343/2015 o verejnom obstarávaní. 
 
                                                                                       T.: trvale 
                                                                                                 Z.: OR, EO 
 

2. Dôsledne dbať na zabránenie akéhokoľvek neoprávneného zvýhodňovania služieb 
dodávateľov tak  z radov právnických ako aj fyzických osôb.       
 
                                                                                                 T.: trvale 
                                                                                                 Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 

3. V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov zabezpečiť zverejňovanie všetkých zmlúv v rámci platného 
legislatívneho rámca v Centrálnom registri zmlúv zriadenom pri Úrade vlády SR a  
faktúr a objednávok na webovej stránke Divadelného ústavu www.theatre.sk. 
O počte vybavených žiadostí o informáciu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám za príslušný kalendárny rok informovať na 
webovej stránke. 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 

4. Pri prijímaní nových zamestnancov  do pracovného pomeru nepripustiť  
zvýhodňovanie  príbuzných zamestnancov Divadelného ústavu. Dôsledne dbať 

http://www.theatre.sk/


nato, aby blízki príbuzní neboli  vo funkciách bezprostrednej nadriadenosti 
a podriadenosti.      
                                                                                    T.: trvale 
                                                                                             Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 

5. Dôsledne dbať na deklarovanie majetkových priznaní vedúcich pracovníkov do rúk 
štatutárneho orgánu.  
                                                                    
                                                                                               T.: 30 dní od ustanovenia na  
                                                                                                        miesto vedúceho zamestnanca 
                                                                                               k 31.3.2021 za predchádzajúci  
                                                                                                        kalendárny rok 

                                                                                               Z.: OR, vedúci oddelení 
 

6. Dôsledne dodržiavať ustanovenia  Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a  audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, pričom všetky finančné úkony podliehajú 
niekoľkonásobnej kontrole s podpisom štatutára a ďalších troch oprávnených 
zamestnancov; Zákonníka práce, Pracovného poriadku DÚ, Internej smernice DÚ 
o cestovných náhradách, Internej smernice o zásadách používania služobného 
motorového vozidla a ďalších predpisov. 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 
 

7. Výsledky hospodárenia Divadelného ústavu zverejňovať na webovej stránke DÚ 
www.theatre.sk v rámci Správy o činnosti a hospodárení Divadelného ústavu za 
príslušný kalendárny rok. 
                                                                                          
                                                                                         T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO 
 
 

8. Informácie o vybavovaní sťažností a petícií  zverejniť na webovej stránke 
Divadelného ústavu.  
                                                                                         T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR 
 

9. Dodržiavať limity výdavkov na reprezentačné účely a obmedzovať poskytovanie 
darov.  
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO 
 

10. Dôsledne uplatňovať  ustanovenie § 9 ods.1 Zákona č.552/2003 o výkone práce vo 
verejnom záujme vzhľadom na podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti 
vedúceho zamestnanca.     
                                                                                                   T.: trvale 

http://www.theatre.sk/


                                                                                                   Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 

11. Zabezpečiť dôslednú ochranu oznamovateľov podozrení z korupčnej či inej 
protispoločenskej činnosti a neetického správania. 
 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: vedenie DÚ 
 

12. V záujme zvyšovania právneho povedomia zamestnancov Divadelného ústavu 
zabezpečovať účasť zodpovedných zamestnancov na školeniach organizovaných 
a odporúčaných zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, resp. 
realizovaných inými odbornými inštitúciami v nádväznosti na príjímanie, či 
novelizáciu zákonov upravujúcu činnosť inštitúcií verejnej správy. 
 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO 
 

13. Akčný plán opatrení, aktivít a nástrojov na boj proti korupcii a posilnenie Slovenskej 
republiky ako právneho štátu v podmienkach Divadelného ústavu zverejniť na 
webovej stránke DÚ, zabezpečiť pravidelne jeho aktualizáciu a každoročne vykonať 
vyhodnotenie plnenia úloh dotknutého Akčného plánu a výsledky tiež zverejniť na 
webovej stránke DÚ. 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO 
 

Bratislava, 1. 1. 2021 
 

 

       Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. 
       riaditeľka DÚ 
 
 
 
 
 
 


