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                                                      Bratislava, 10.08.2022 
                            Číslo: 2022/7687   

 

ROZHODNUTIE 

riaditeľa Štátnej pokladnice č. 16/2020 

Dodatok č. 7 

 

Vec:  Organizačný poriadok Štátnej pokladnice – zmena 

 
S účinnosťou od 15. augusta 2022 
 
I. m e n í m  

 
 

1. v Prvej časti Všeobecnej časti v čl. 3 odsek 1 písm. a) organizačného poriadku bod 3. takto:  
„3. compliance manager,“,  

 
2. v Prvej časti Všeobecnej časti v čl. 5 ods. 2 písm. a) bod 1. organizačného poriadku takto: 

„1. compliance managera,“, 
 

3. v Druhej časti Osobitnej časti v Prvej hlave v čl. 12 organizačného poriadku prvú vetu takto: 
„Do priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa ŠP patrí zamestnanec Interného auditu, asistent 
riaditeľa ŠP a compliance manager.“, 
 

4. v Druhej časti Osobitnej časti v Druhej hlave v čl. 13 ods. 4 organizačného poriadku 
písmeno l) takto: 
„l)  zabezpečuje údržbu, servis a opravu služobných motorových vozidiel ako i agendu  

spojenú s prevádzkou autodopravy (žiadanky na prepravu, kniha jázd, servisná knižka, 
vybavovanie poistných udalostí a pod.),“, 

        
II. v y p ú š ť a m  

 
5. v Prvej časti Všeobecnej časti v čl. 4 organizačného poriadku písmeno b). 

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c). 
 

6. v Prvej časti Všeobecnej časti organizačného poriadku článok 6. 
Doterajšie články 7 až 12 sa označujú ako články 6 až 11. 
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III. d o p ĺ ň a m 
 

7. v Druhej časti Osobitnej časti v Prvej hlave v čl. 12 organizačného poriadku nový odsek 3 
v tomto znení: 

 
             „3)  compliance manager plní najmä úlohy: 
 

 a) sleduje rizikové platobné operácie, aktivity klientov,  zhromažďuje a analyzuje údaje o 
týchto platobných operáciách a vykonáva vyšetrovanie rizikových platobných operácií, 

               b) zabezpečuje implementáciu, presadzovanie a kontrolu opatrení na predchádzanie  
podvodom, 

               c)  vypracováva metodológiu merania jednotlivých typov rizík, 
               d)  navrhuje  a analyzuje opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku rizík, 
               e)  navrhuje riešenia zamerané na pokrytie škôd v prípade vzniku rizík, 
               f)   pri výkone svojich činností využíva externé registre (napr. úverový register, register dlžníkov      

Sociálnej poisťovne a pod.) pri posudzovaní rizík, 
               g)  spolupracuje s vedúcimi zamestnancami v ŠP a s organizačnými útvarmi ŠP, 

 h) monitoruje legislatívne normy a požiadavky orgánov dozoru platné v SR, 
 i)  identifikuje riziká v legislatíve a/alebo interných procedúrach, 
 j)  upozorňuje riaditeľa ŠP na potenciálne riziká, 
 k) pripravuje oznámenia prípadne správy v súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami, 

                l)  vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa ŠP.“. 
 

 
IV. Doterajšia Príloha č. 1 Schéma organizačného členenia Štátnej pokladnice sa nahrádza 

novou Prílohou č. 1 Schéma organizačného členenia Štátnej pokladnice, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 7 k organizačnému poriadku. 
 

V. 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. 7 k rozhodnutiu, jeho uplatňovanie a dodržiavanie.  

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Dobšovič 
riaditeľ Štátnej pokladnice 

 
Príloha č. 1  
Schéma organizačného členenia Štátnej pokladnice   


