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I n f o r m á c i a 
 
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta 
SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
 
     V mestskej príspevkovej organizácii STARZ Bratislava bola v čase od 20. 9. 2010 do 18. 10. 
2010 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.  
 
     Riaditeľ STARZ Bratislava po prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
12/2010 v stanovenom termíne vydal príkaz riaditeľa č. 4/2010, v ktorom uložil nasledovné 
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole: 
1. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie kontroly záznamov o predbežnej a priebežnej finančnej 

kontrole pred úhradou dodávateľských faktúr s termínom plnenia trvalým a zodpovední za 
dodržiavanie tohto opatrenia je ekonomická námestníčka Ing. Čemanová a vedúca učtárne p. 
Haláková 

2. Na základe ustanovení § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce nezvýhodňovať zamestnancov 
pracujúcich na základe dohôd o vykonaní práce v porovnaní s nárokmi vyplývajúcimi 
z pracovného pomeru s termínom plnenia trvalým a zodpovední pracovníci za plnenie tohto 
opatrenia sú všetci vedúci organizačných útvarov STARZu a vedúci útvaru PAM p. Školeková 

3. Zosúladiť zaradenie pracovníčky ekonomického úseku podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní a zabezpečiť vysporiadanie preplatku na mzde s termínom plnenia do 31. 10. 
2010 zodpovedná za plnenie tejto úlohy je námestníčka riaditeľa Ing. Čemanová. STARZ si 
vyžiadal stanovisko Ministerstva práce a sociálnych vecí SR k zachovaniu výnimky z plnenia 
kvalifikačného predpokladu vzdelania pracovníčke ekonomického úseku, ktorej zamestnávateľ 
udelil výnimku zo vzdelania podľa zákona č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch 
zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, zachoval ju 
podľa § 55 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a túto výnimku zo vzdelania 
zamestnávateľ zachoval aj podľa § 30 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Oznámením Ministerstva práce 
a sociálnych vecí SR č. z. 41676/2010-1126 a č. s. 20830/2010-1/12 zo dňa 27. 10. 2010 bolo 
potvrdená, že táto výnimka zostáva zamestnancovi zachovaná po celý čas vykonávania 
pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, ako má pracovná činnosť, na 
ktorej vykonávanie bola výnimka udelená. Na základe potvrdenia správnosti postupu pri udelení 
výnimky zo vzdelania a zaradení pracovníčky ekonomického úseku STARZ ponechal jej 
mzdové zaradenie v platnosti nezmenené.  

4. V súlade s § 632 Občianskeho zákonníka v objednávkach na zhotovenie diela, dodávku tovarov 
a prác uvádzať označenie predmetu diela, tovaru, služieb, jeho rozsah, akosť, cenu a čas jeho 
zhotovenia alebo dodávky s výnimkou objednávok na dodávku tovarov a služieb na základe 
zmlúv, uzatvorených na jeden rok a dlhšie, pri ktorých pri obstarávaní boli vopred stanovené 
ceny vybraných tovarov a služieb s termínom plnenia trvalým a zodpovední pracovníci za 
plnenie tohto opatrenia sú námestníci riaditeľa, vedúci útvaru marketingu a športu a pracovníci 
zodpovední za objednávanie tovarov, služieb a zhotovenie diela.  

 
     Kontrolu plnenia príkazu riaditeľa STARZ Bratislava vykonal pracovník, poverený kontrolnou 
činnosťou v organizácii p. Ing. Ján Vandrák dňa 22.12.2010. Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
 
 
 
 


