
AKČNÝ PLÁN BOJA PROTI KORUPCII 
v podmienkach Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA 

  
A) Zvýšenie informovanosti o priamych finančných tokoch 
  

1. Všetky oznámenia o verejnom obstarávaní organizované Medzinárodným domom umenia 
pre deti BIBIANA, ktoré majú byť publikované vo Vestníku Úradu verejného obstarávania, 
zverejniť aj na internetovej stránke BIBIANY. 

      
      Z: príprava podkladov : námestník pre E a TR 
          zverejnenie na internet: organizačný a mediálny manažér 
      T: nasledujúci deň po dni publikovania vo Vestníku 
  
     K 31.12.2002 neboli v BIBIANE uskutočnené žiadne verejné obstarávania. 
  
2.  Dôsledne dodržiavať podmienky zákona o verejnom obstarávaní.         

  
Z: námestník pre E a TR,  ved. odd. realizácie          
T: trvalý 

  
V BIBIANE bol vykonávaný prieskum trhu v zmysle zákona 263/1999 v znení 
neskorších predpisov pri obstarávaní tovarov v zmysle podprahovej metódy 
verejného obstarávania. 

  
B)  Komunikácia s verejnosťou            
  

1.  Informovať  verejnosť  o  vybavovaní  sťažností  a   petícií   aj   prostredníctvom 
INTERNETU. 
  

      Z:  organizačný a mediálny manažér 
      T:  trvalý 

  
 V hodnotenom období sme v BIBIANE nedostali a teda ani neriešili žiadne sťažnosti 
ani petície. 
  
2.   Akčný plán boja proti korupcii zverejniť aj na INTERNETOVEJ stránke  BIBIANY. 
  

      Z:  organizačný a mediálny manažér 
      T:  do jedného mesiaca po schválení aktualizovaného Akčného plánu MK SR 

  
Akčný plán boja proti korupcii v podmienkach BIBIANY bol v stanovenom termíne 
zverejnený na domovskej internetovej stránke – www.bibiana.sk.  
  



  
C)  Personálna oblasť 
  

1.  Do príslušných  interných  predpisov  BIBIANY zapracovať i  zákaz  prípadného korupčného 
správania sa zamestnancov s jeho kvalifikáciou ako porušenie pracovnej disciplíny 
  

      Z:  námestník pre E a TR 
      T:  v čase vypracovania zmien príslušných predpisov 

  
Zákaz korupčného správania sa zamestnancov bol zapracovaný do interných 
predpisov BIBIANY. 
  

2.   V   záujme    preventívneho     pôsobenia     a    zvyšovania   právneho    vedomia 
zamestnancov BIBIANY zverejňovať zistené a preukázané prípady korupčného správania 
sa v dennej tlači a na INTERNETE. 
  

      Z:  organizačný a mediálny manažér 
      T:  do 5 pracovných dní po právoplatnosti rozsudku 

  
Podobný prípad sme v BIBIANE neriešili.  
  
  
D)  Oblasť kontroly 
  

1.  Vykonávať  vyhodnotenie  plnenia  úloh  vyplývajúcich   z   Akčného  plánu  boja proti 
korupcii a zabezpečiť jeho publikovanie na INTERNETOVEJ stránke BIBIANY.  
  

      Z:  organizačný a mediálny manažér 
      T:  do 31.1. nasledujúceho roku     
  
      Vyhodnotenie za rok 2002 bolo vykonané v stanovenom termíne. 
  

Schválil: Peter Čačko, riaditeľ 
V Bratislave, 31. 1. 2003 
  

 


