
Štátna pokladnica   
           Bratislava, 04.06.2021 

      Číslo: 01/2021/004631 
                

 
 

ROZHODNUTIE  
 

riaditeľa Štátnej pokladnice č. 16/2020 
 

Dodatok č. 2 
 
 

Vec:  Organizačný poriadok Štátnej pokladnice - zmena 
 
 

S účinnosťou od 1. júla 2021 
 
 

 I. m e n í m  
 

1. v Druhej časti Osobitnej časti v Prvej hlave OP ŠP v čl. 12 odsek 2 v tomto znení: 
 

„2) Interný audit plní najmä úlohy:  
 

a) vykonáva finančnú kontrolu na mieste podľa zákona o finančnej kontrole vybraných 
finančných operácií podľa rozhodnutí riaditeľa ŠP a kontroluje výkon správy majetku vo 
vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) v ŠP a jeho súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi ŠP so zameraním na dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a 
nakladaní s majetkom štátu,  
b) zostavuje plán finančných kontrol v ŠP a predkladá ich na schválenie riaditeľovi ŠP,  
c) vypracováva programy pre finančné kontroly vykonané podľa plánu v rámci ŠP,  
d) vyhodnocuje plnenie plánu kontrolnej činnosti,  
e) kontroluje plnenie úloh a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov vyplývajúcich z 
finančných kontrol a na odstránenie príčin ich vzniku,  
f) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov 
ŠP,  
g) spolupracuje pri kontrole úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi,  
h) posudzuje návrhy opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,  
i) vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií, oznámení a podnetov, doručených od 
externých subjektov, prešetruje ich a kontroluje plnenie opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov,  
j) vybavuje všetky sťažnosti na postup organizačných jednotiek ŠP, zabezpečuje centrálnu 
evidenciu a vybavovanie sťažností, petícií, oznámení a podnetov, ktoré nie sú sťažnosťami,  
k) vypracováva správy o vybavovaní sťažností, petícií, oznámení a podnetov,  
l) vypracováva vnútorné predpisy ŠP v rámci vymedzenej pôsobnosti,  



m) v prípade zistenia porušenia zákona zo strany klienta ŠP dáva podnet právnikom na 
začatie správneho konania,  
n) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa ŠP.“. 

 
II. d o p ĺ ň a m  
 
2. v Druhej časti Osobitnej časti v Druhej hlave OP ŠP v čl. 13 ods. 2 nové písmeno y) v tomto 
znení: 
„y) zabezpečuje oblasť ochrany osobných údajov klientov ŠP.“. 

 
 
III. U k l a d á m   

 
vedúcim štátnym zamestnancom a ostatným vedúcim zamestnancom v Štátnej pokladnici, 
aby v rámci svojej pôsobnosti zabezpečili oboznámenie štátnych zamestnancov 
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Štátnej pokladnici s týmto dodatkom 
č. 2 k rozhodnutiu, jeho uplatňovanie a dodržiavanie.  

 
 

 
 
 
 
 
 

RNDr. Dušan Jurčák 
              riaditeľ Štátnej pokladnice 
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