
 
 
AKČNÝ PLÁN BOJA PROTI KORUPCII NA ROK 2003  

 
Boj proti korupcii patri medzi priority súčasnej vlády. Negatívny vývoj v tejto oblasti bol z 
hľadiska celospoločenského a integračných snáh neprípustný a preto vláda prijala v roku 
2000 komplexný Národný program boja proti korupcii. V zmysle toho prijal aj Slovenský 
filmový ústav opatrenia, ktoré si stanovil do svojho Akčného plánu na podmienky sebe 
vlastné. 

Opatrenia: 
1. Dôsledne dodržiavať podmienky zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach organizácie. 
T: trvalý                                                                                 Z: EO, PO, 

2. Zabezpečiť a vykonávať účinnú kontrolu nakladania s majetkom štátu v pôsobnosti organizácie 
na všetkých stupňoch riadenia. 
T: trvalý                                                                                 Z: GR, EO,PO, 

3. Dodržiavať výdavky na reprezentačné účely a maximálne obmedziť poskytovanie darov z 
rezervného fondu organizácie. 
T: trvalý                                                                                 Z: odd. GR, EO, 

4. Individuálne posudzovať účel a efektívnosť pracovných ciest, vrátane zahraničných a na 
základe tohto výsledku vysielať zamestnanca. 
T: trvalý                                                                                 Z: GR, ved. zam., 

5. Poukazovať na negatívne javy a protizákonné konanie každého zamestnanca, a tie posudzovať 
a riešiť v zmysle platných predpisov a pracovného poriadku organizácie. 
Na pracovných poradách zamestnancov upozorňovať na infozákon , ktorý oprávňuje  
získať od štátnych inštitúcií akúkoľvek neutajenú informáciu, ako sa nakladá s verejnými 
prostriedkami v našej organizácii a pod. 
T: trvalý                                                                                 Z: GR, PO, ved. zam. 

6. Určiť kontrolné úlohy s orientáciou na hlavné problémy hospodárenia organizácie a jej zložiek, 
najmä na neoprávnenosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov, priznania základných platov a 
odmien, devízových prostriedkov vrátane správnosti ich vyúčtovania. 
T: trvalý                                                                                 Z: hlavný ekonóm, per. zam., GR, 

7. Nepripustiť nezákonné a neoprávnené zvýhodňovanie a uprednostňovanie v každej činnosti 
organizácie. Za týmto účelom dodržiavať, neporušovať, resp. neobchádzať zákony a všeobecne 
záväzné právne predpisy najmä v pracovnom a občianskom práve. 
T: trvalý                                                                                 Z: GR, PO 

8. Zvýšiť disciplínu, bezúhonnosť a nepodplatiteľnosť na všetkých úsekoch činností najmä pri 
manipulácií s finančnými a hmotnými prostriedkami. 
T: trvalý                                                                                 Z: hl. ekonóm, GR, PO, 



9. Úlohy plnenia Akčného plánu boja proti korupcii v organizácii budú 1x ročne vyhodnocované 
výsledky zverejňované na INTERNET-ovej stránke Slovenského filmového ústavu. 
T: 31. 1. nasledujúceho roku                                                                                 Z: AIC, PO 

 
Vypracoval: PhDr. Kvetoslava Petránová 
Č. p. SFÚ- /2003 

V Bratislave 3. 2. 2003 

Schválil: Peter D u b e c k ý
generálny riaditeľ SFÚ

 

 
Vyhodnotenie akčného plánu boja proti korupcii v Slovenskom filmovom ústave za rok 2002

 
• Dôsledne dodržiavať podmienky zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach organizácie. 
Plnenie: 
Ekonomické oddelenie organizácie vypracovalo Dodatok č. 1 k Smernici SFÚ o postupe pri 
verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác a služieb 
podľa zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Všetky oznámenia o verejnom obstarávaní organizované SFÚ boli oznámené o vyhlásení metódy 
boli publikované vo Vestníku Úradu verejného obstarávania. 
V roku 2002 boli nasledovné konania: 
- Rokovacím konaním bez zverejnenia - Projekt pre stavebné povolenie a inžinierska činnosť, 
výkon autorského dozoru,  
- Rokovacie konanie bez zverejnenia - Projekt pre realizáciu stavby, spolupráca pri výbere 
dodávateľa, 
- Rokovacie konanie bez zverejnenia - Digitalizácia archívnych zbierok – plagáty  
- Rokovacie konanie bez zverejnenia - Projekt Letopis 2002 
- Rokovacie konanie bez zverejnenia - Prepis nových kombinovaných kópií na digitálny Betacam a 
VHS 
- Rokovacie konanie bez zverejnenia - Zhotovenie a dodávka softvéru pre informačný systém SK 
CINEMA 
Postupom pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou - formou cenovej 
ponuky boli zabezpečované všetky malé činnosti a tovary, 

•Zabezpečiť a vykonávať účinnú kontrolu nakladania s majetkom štátu v pôsobnosti organizácie na
všetkých stupňoch riadenia. 
Plnenie: priebežne, bez zneužitia alebo hlásenia pre vznik trestnej činnosti. 

• Dodržiavať výdavky na reprezentačné účely a maximálne obmedziť poskytovanie darov z 
rezervného fondu organizácie. 
Plnenie: Všetky výdavky na reprezentačné účely boli prísne sledované a určený limit 
neprekročený. 

• Individuálne posudzovať účel a efektívnosť pracovných ciest, vrátane zahraničných a na základe 



tohto výsledku vysielať zamestnanca. 
Plnenie: Pri vysielaní zamestnancov na zahraničné pracovné cesty celkove v počte 139 a 28 
zamestnancov a tuzemských bolo realizovaných 34 v počte 13 zamestnancov. Po nadobudnutí 
účinností nového zákona o cestovných náhradách zodpovedná zamestnankyňa pre túto činnosť 
plne kontrolovala všetky výdavky spojené s pracovnou cestou a zamestnanci boli vysielaní len v 
opodstatnených prípadoch so súhlasom vedenia organizácie za účelom reprezentácie na 
medzinárodných filmových festivalov. 

• Poukazovať na negatívne javy a protizákonné konanie každého zamestnanca a tie posudzovať a 
riešiť v zmysle platných predpisov a pracovného poriadku organizácie. 
Plnenie: v hodnotenom roku nebolo potrebné riešiť žiadne porušenie pracovného poriadku 
organizácie. 

 
• Určiť kontrolné úlohy s orientáciou na hlavné problémy hospodárenia organizácie a jej zložiek, 
najmä na neoprávnenosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov, priznania základných platov a 
odmien, devízových prostriedkov vrátane správnosti ich vyúčtovania. 
Plnenie: organizácia pre túto kontrolu uplatňuje vnútorný kontrolný systém a oprávnenosť 
informovanosti zástupcov odborovej organizácie ako pravidelná informovanosť na poradách 
vedúcich zamestnancov organizácie. 

• Nepripustiť nezákonné a neoprávnené zvýhodňovanie a uprednostňovanie v každej činnosti 
organizácie. Za týmto účelom dodržiavať, neporušovať, resp. neobchádzať zákony a všeobecne 
záväzné právne predpisy najmä v pracovnom a občianskom práve. 
Plnenie: úloha bola plnená ako v texte, porušenie nebolo potrebné riešiť. 
 
• Zvýšiť disciplínu, bezúhonnosť a nepodplatiteľnosť na všetkých úsekoch činností najmä pri 
manipulácií s finančnými a hmotnými prostriedkami.  
Plnenie: Účinnosť zákona o verejnej službe bola preverená bezúhonnosť každého zamestnanca 
organizácie, pre jej nesplnenie nebol so žiadnym zamestnancom skončený pracovný pomer. 

Vypracoval: PhDr. Kvetoslava Petránová 

Schválil: Peter D u b e c k ý
generálny riaditeľ SFÚ

V Pracovnom poriadku Slovenského filmového ústavu vydaného 15. 8. 1999 je doplnené 
nasledovné: 

V tretej časti článku 23 – Porušenie pracovnej disciplíny – dopĺňam nový bod „g“, 
znenie: „ za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bude narušené korupčným správaním 
zamestnanca voči zamestnancovi alebo žiadateľovi o služby SFÚ, ktoré vyplývajú z jeho predmetu 
činnosti“. 

Peter Dubecký
Generálny riaditeľ SFÚ

Vec: Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z akčného plánu - predloženie 

 



V zmysle úlohy Akčného plánu boja proti korupcii v Ministerstve kultúry (č. p. MK-166/200/ORK) a 
Akčného plánu SFÚ a predkladáme vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh predmetného plánu. 

Všetky úlohy, ktoré boli stanovené v akčnom pláne boli plnené a môžeme konštatovať, že k ich 
porušeniu nedošlo. 
• 2x v roku boli vykonané kontroly nakladania s majetkom štátu na všetkých stupňoch riadenia, 
• v hodnotenom roku bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov 
pri, ktoré boli dodržané všetky ustanovenia Obchodné zákonníka, 
• všetky zahraničné cesty boli individuálne posudzované, a po ich ukončení každý účastník 
písomne predložil správu, ktorá obsahovala aj záver prínos absolvovania pracovnej cesty pre SFÚ,
• v priebehu hodnoteného obdobia nebolo potrebné riešiť žiaden prípad narušenia hospodárenia 
organizácie, alebo oddelenia, neoprávnené zvýhodňovanie alebo uprednostňovanie činnosti 
niektorého oddelenia organizácie, 
• u pracovníčok ekonomického oddelenia bola dodržiavaná finančná disciplína a bezúhonnosť, 

  
 


