
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  25/2006  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní    a  o  zmene  a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj internú smernicu 
o zadávaní  niektorých zákaziek (s nízkou hodnotou podľa § 9 ods.9  a podlimitných 
zákaziek s použitím  i bez použitia elektronického trhoviska), vystavovaní referencií, 
 uzatvárania dodatkov k zmluvám, prehodnocovanie cien tovarov pri plnení zmlúv 
a rámcových dohôd podľa   zákona    č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov,  o zverejňovaní  zmlúv  podľa    §  47  a    zákona 
č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v znení  neskorších  predpisov  a zákona 
č. 211/2000 Z.z.  zákona o slobode informácií  v podmienkach Divadelného ústavu, 
Jakubovo  nám.  12,  813  57   Bratislava,  resp.  zákon  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(od apríla), Smernicu o zadávaní niektorých zákaziek, (s nízkou hodnotou podľa   § 
117  a podlimitných  zákaziek  s použitím  i bez  použitia  elektronického  trhoviska)  a 
vystavovaní  referencií,    zmeny  zmluvy  bez  nového  verejného  obstarávania, 
odstúpenia od zmluvy, prehodnocovania cien tovarov pri plnení zmlúv a rámcových 
dohôd  zverejňovaní  zmúv  podľa    §  47  a    zákona  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho 
zákonníka  v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.  211/2000  Z.  z.    zákona 
o slobode  informácií    v podmienkach  Divadelného  ústavu  a ďalších  informácií  a 
údajov v profile verejného obstarávateľa.                                                          
                                                                                                     
                                                                                                    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  žiadosti  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. Dodržiavať  stanovený ukazovateľ počtu pracovných miest zo strany nadriadeného 
orgánu   a pri prijímaní nových zamestnancov   do pracovného pomeru nepripustiť  
zvýhodňovanie    príbuzných  zamestnancov  Divadelného  ústavu.  Dôsledne  dbať 
nato,  aby  blízki  príbuzní  neboli    vo  funkciách  bezprostrednej  nadriadenosti 



a podriadenosti.                                                                                                  
                                                                                         T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO, vedúci oddelení 
 

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

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

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

8. 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 inštitúcii verejnej správy. 
                                                                                                   T.: trvale 
                                                                                                   Z.: OR, EO 
 

9. 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. 2016 
 
 
 
         Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. 
                riaditeľka DÚ 
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