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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
správu o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2011 
 
 



 
S P R Á V A 

O VÝSLEDKU  KONTROLY HOSPODÁRENIA  
V CENTRE VIZUÁLNEHO UMENIA   

BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto             
č. 78/2012 z 26.06.2012 a v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012 bola vykonaná kontrola hospodárenia 
v preddavkovej organizácii Centrum vizuálneho umenia  Bratislava-Staré Mesto. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2011. 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1. Základné údaje – Zriadenie zariadení 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesením č. 33/2008 
zo dňa 01.04.2008 
v bode A. zrušilo uznesenie č. 49/2007 zo dňa 29.05.2007, ktorým sa určili zariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom: 

1. Miestne kultúrne centrum Ventúrska 9, 
2. Miestne kultúrne centrum Školská 14, 
3. Miestne kultúrne centrum Gaštanová 19 

 
v bode B. schválilo zriadenie preddavkových organizácií: 

1. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto  
so sídlom na Školskej ul. č. 14 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008, 

2. Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto 
so sídlom na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008, 

3. Centrum vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto 
so sídlom na Štefánikovej ul. č. 25, s účinnosťou od 1. mája 2008; 

v bode C určilo podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, že subjekty uvedené v časti B. body 1. až 3. tohto 
uznesenia sú zariadenia bez právnej subjektivity a budú hospodáriť so zvereným preddavkom.  
 
I.2. Sídla zariadení 
 
Centrum vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto, ako aj Galéria Cypriána Majerníka 
fyzicky (ďalej len „GCM“) sídlia v Zichyho paláci, Ventúrska ul. č. 9, Bratislava.  
 
I.3. Zriadenie Galérie Cypriána Majerníka 
 
GCM bola zriadená „Zriaďovacou listinou Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave“            
12. augusta 2011. Bola zriadená na dobu neurčitú, jej sídlo bolo určené na Ventúrskej ul. č. 9 
v Bratislave a depozitár pre uskladnenie zbierky v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ul. 
v Bratislave. GCM nemá právnu subjektivitu. V tejto listine je GCM deklarovaná ako 
preddavková organizácia.  
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I.4.  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 
 

- zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov;  

- zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov; 

- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
- Výnos MF SR z 8.12.2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinný od 

1.5.2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. 
MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30.9.2009; 

- zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
 

I.5.  Vnútorné smernice použité ku kontrole: 
 

- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23. septembra 
2009 ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku, ďalej len „Opatrenie č. 4/2009“; 

- Opatrenie č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 
2010, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade 
výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ďalej len „Opatrenie č. 2/2010“; 

- Opatrenie č. 4/2010  starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 
2010 o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 04.01.2010, ďalej len „Opatrenie č. 4/2010“; 

- Opatrenie č. 1/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 3. januára 2011 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení 
s účinnosťou od 03.01.2011, ďalej len „Opatrenie č. 1/2011“; 

- Opatrenie č. 2/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z 28. februára 
2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových 
zariadení s účinnosťou od 01.03.2011, ďalej len „Opatrenie č. 2/2011“; 

- Dodatok č. 2 z 2. 5. 2011 k Opatreniu č. 2/2011 starostky mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto z 28.01.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom 
hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho 
preddavkových zariadení   

- Opatrenie č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28.02.2011 
o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 01.03.2011, ďalej len „Opatrenie č. 3/2011“; 

- Opatrenie č. 4/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28. februára 
2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach, ďalej len „Opatrenie 
č. 4/2011“; 
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- Opatrenie č. 12/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. septembra 
2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových 
zariadení s účinnosťou od 3.10.2011, ďalej len „Opatrenie č. 12/2011“. 

 
I.6. Podklady doložené ku kontrole 

- Peňažný denník za mesiace 01 – 12/2011, 
- Pokladničná kniha za mesiace 01 – 12/2011, 
- účtovné doklady týkajúce sa kontrolovaného obdobia, 
- Kniha došlých faktúr, 
- Inventarizačný zápis z čiastkovej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie 

k 31.12.2011 pre zariadenie Centrum vizuálneho umenia, Ventúrska 9, Bratislava, 
- Záverečný účet bežného rozpočtu za rok 2011, 
- Interpelácia  PhDr. Štefan Holčík, MUDr. Halka Ležovičová – odpoveď na 

interpeláciu poslanca miestneho zastupiteľstva, 
- Licenčná zmluva uzavretá v zmysle § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v z.n.p. medzi zmluvnými stranami: Slovenská výtvarná únia, 
Dostojevského rad 2, Bratislava ako poskytovateľom a Mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava ako nadobúdateľom. 

- Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
z 18.07.2011 uzavretá medzi poskytovateľom: Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky a prijímateľom: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 

- Smlouva o spolupráci při prezentaci České republiky v zahraničí zo 16.12.2011 medzi 
České centrum v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (Galéria 
Cypriána Majerníka) na akciu Kateřina Šedá: Nedá se svítit. 

 
II.  OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 
 
Hospodárenie preddavkových zariadení sa riadi ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Spôsob 
vedenia účtovníctva, údaje o príjmoch a výdavkoch, o pohľadávkach a záväzkoch upravuje 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a rozpočtová klasifikácia, ktorú každoročne 
upravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  
 
Používanie príjmov na financovanie vlastnej činnosti nie je prípustné. Vzájomné započítanie 
príjmov a výdavkov je prípustné, len ak ide o dobropis k výdavkom vynaloženým v tom istom 
rozpočtovom roku.  
 
Mestská časť vystupuje ako zmluvný partner pri dojednávaní a úhradách nájomného, 
prihlášok a odhlášok odberu tepla, plynu, elektrickej energie, vody, koncesionárske poplatky 
za rozhlas a televíziu, telekomunikačné platby a pod. Mestská časť vystupuje ako zmluvný 
partner pri prijímaní sponzorských darov, dobrovoľných príspevkov. Miestny úrad mestskej 
časti zabezpečuje pre zamestnancov preddavkových zariadení pracovnoprávne záležitosti, 
výkon mzdovej agendy, poukazovanie miezd a mzdových náležitostí na osobné účty 
zamestnancov a poukazovanie odvodov do poisťovní. 
 
Preddavkové zariadenia zostavujú mesačne účtovnú závierku (vyúčtovanie použitého 
preddavku), v ktorej prehľadne a zrozumiteľne vyčíslia vynaložené výdavky spolu a v členení 
podľa rozpočtovej klasifikácie a prijaté príjmy spolu a v členení podľa rozpočtovej 
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klasifikácie. Mesačne predkladajú závierku finančnému oddeleniu miestneho úradu na 
kontrolu.  
 
Odvod prijatých príjmov na účet mestskej časti vykonávajú preddavkové zariadenia mesačne 
tak, aby príjmy boli pripísané na účet mestskej časti do posledného dňa kalendárneho 
mesiaca.  
 
II. 1. Rozpočet príjmov a výdavkov 
 
II.1.1. Rozpočet príjmov 
Rozpočet vlastných príjmov za Centrá kultúry (v záverečnom účte na rok 2011 uvádzané ako 
Miestne kultúrne centrá)  bol vo výške 120 tis. EUR, skutočnosť bola vo výške 127 tis. EUR, 
čo predstavuje plnenie na 106,1 %. 
          Tabuľka č. 1 (v €) 

Zariadenie Rozpočet vlastných príjmov Príjmy skutočnosť % plnenia 
Centrum hudby 30 000,00 33 269,56 110,90 
Centrum divadla, lit. a vzdel. 90 000,00  94 061,00 104,51 
Centrum vizuálneho umenia 0,00 0,00 0,00 
Pisztoryho palác 0,00 0,00 0,00 
Odd. kultúry 0,00 0,00 0,00 
Spolu 120 000,00 127 330,56 106,11 
 
II.1.2. Rozpočet výdavkov 
 
Rozpočet bežných výdavkov schválený uznesením č. 174/2010 zo dňa 02.11.2010 na rok 
2011 bol pre Centrá kultúry ako celok (v záverečnom účte na rok 2011 uvádzané ako Miestne 
kultúrne centrá) vo výške 580 tis. EUR, čerpanie bolo vo výške 622 tis. EUR, čo predstavuje 
plnenie na 107,31% . 
          Tabuľka č. 2 (v €) 

Zariadenie Rozpočet výdavkov Výdavky skutočnosť % plnenia 
Centrum hudby 187 640,00 207 263,65 110,46 
Centrum divadla, lit. a vzdel. 297 710,00 305 006,30 102,45 
Centrum vizuálneho umenia 13 700,00 20 033,73 146,23 
Pisztoryho palác 11 970,00 8 395,61 70,14 
Odd. kultúry 68 980,00 81 715,51 118,46 
Spolu 580 000,00 622 414,80 107,31 
 
 
Vyúčtovanie použitého preddavku predkladali  Centrá kultúry mesačne finančnému 
oddeleniu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie súčasne s dokladmi o príjmoch a výdavkoch. 
 
II.1.3. Nedostatky zistené kontrolou: 

- Položka „Výdavky Centrá kultúry“ v záverečnom účte na rok 2011 (uvádzané ako  
Miestne kultúrne centrá) nekorešponduje s rozpisom centier podľa stredísk. Do 
rozpočtu pre Centrá kultúry boli zahrnuté aj strediská Pisztoryho palác a odd. kultúry 
(viď. Tabuľka č. 1 a 2). 

- Chýba dokument o prechode Galérie Cypriána Majerníka z Centra hudby na Centrum 
vizuálneho umenia, 

- Chýba záznam (zápis) o odovzdaní účtovníctva z jedného centra do druhého; 
- Zamestnankyňa miestneho úradu (finančného odd.) nepostupovala podľa Opatrenia 

starostky č. 4/2010 a č. 3/2011, resp. nie je v týchto opatreniach konkretizovaný 
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rozsah výkonu kontroly pracovníčky poverenej kontrolou finančného hospodárenia 
miestnych kultúrnych centier.  

- Mzda vedúceho Centra vizuálneho umenia vrátane odvodov nebola financovaná po 
celý rok 2011 z Centra vizuálneho umenia, ale z odd. kultúry, resp. Centra hudby 
napriek tomu, že od 15.02.2011 bol poverený jeho riadením. 

 
II. 2. Kontrola peňažného denníka  
 
Centrum vizuálneho umenia ako preddavková organizácia mestskej časti účtuje v sústave 
jednoduchého účtovníctva. Povinne vedie peňažný denník, v ktorom účtuje o príjmoch 
a výdavkoch v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy majú byť usporiadané 
v chronologickom slede, doklady označené číselným radom. Účtovníctvo sa má viesť 
priebežne a nie je možné účtovné zápisy spätne prepracovávať a opravovať. Akékoľvek 
chybné zápisy sa opravujú korektným spôsobom opravnými účtovnými zápismi, vyhotovením 
opravného účtovného dokladu.  
 
Účtovný doklad je originálna písomnosť s predpísanými obsahovými náležitosťami, účtovné 
doklady sú listiny – písomnosti, ktoré sa vyhotovujú pre účely dokladovania skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. Na doklade sa zaznamenáva vecná podstata účtovného 
prípadu a ďalšie údaje potrebné na jeho správne definovanie.  
 
Rozpočet príjmov a výdavkov preddavkových zariadení je súčasťou rozpočtu mestskej časti. 
Finančné oddelenie miestneho úradu poukazuje preddavok na účet preddavkového zariadenia 
v mesačných splátkach, prípadne častejšie vtedy, ak preddavkové zariadenie nemá na úhradu 
naliehavého výdavku dostatok finančných prostriedkov. Preddavkové zariadenia majú 
používať preddavok hospodárne. 
 
Kontrolou bolo zistené, že finančné oddelenie miestneho úradu poukázalo na účet Centra 
vizuálneho umenia tieto preddavky: 
                                     Tabuľka č. 3            (v €) 

   Dátum Suma 
24.03.2011 2 000 
12.05.2011 2 000 
14.07.2011 2 000 
20.09.2011 2 000 
28.09.2011 7 000 
14.11.2011 1 500 
Spolu 16 500 

 
Úhrady:  
na základe faktúr: 

- tlač pozvánok, výroba a nápis pútačov, práce na výrobe HTML CSS šablón, 
programovanie web portálu, fotografické práce a spracovanie fotografického materiálu 
z vernisáže, kašírovanie, fólia k výstave, za vystúpenie a účinkovanie na vernisáži 
výstavy, preplatená časť nákladov na realizáciu katalógu k 15. výročiu založenia 
Galérie Z, sklenárske práce, tlač propagačného materiálu Galérie Cypriána Majerníka, 
ubytovanie zahraničnej delegácie, za rezané sklo, za dokumentáciu výstavy, prepravu 
umeleckých diel, divadlo Malá scéna – spolupráca, preprava nadrozmerného nákladu, 
Ročenka Galérie Cypriána Majerníka, preprava zbierkotvorných predmetov od 
zapožičiavateľa na výstavu, za predtlačovú prípravu neperiodickej publikácie 
Alternatívna slovenská grafika, maľovanie 4 miestností, grafické práce; project Room, 
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na základe zmlúv:  

- o kurátorstve výstavy – kurátorstvo,  
- o realizácii výstavy – realizácia a prezentácia samostatnej výstavy umelca,  

 
na základe predložených pokladničných dokladov: 

- cez pokladňu boli uhrádzané platby za zakúpenie  
- spotrebného materiálu:  fotografický papier, lišty, skoby, vrtáky, duvilax, primalex, 
meter, konzoly, príchytky, vrúty, klince, predlžovačky, vidlice, káble, sadrokartón, 
stenový profil, hmoždinky, rychlorezné skrutky, tmel, sklotextilná páska, nožnice na 
plech, špachtla, ručná brúska, brúsny papier, zámočnícke kladivo, pištoľ na tmel, 
lepiaca guma, fotorámy, tapetovacie nožnice, bublinová fólia, stojan A5 na prospekty, 
stoly na výstavu, pečiatková farba, kresliaci kartón, pečiatky, pečiatková sada, 
-  notebook; 
- služby: taxislužba, farebné kopírovanie, prevoz nadrozmerných diel 

 
II.2.1. Úhrady na základe faktúr - nedostatky zistené kontrolou: 
 

- 33 faktúr bez dátumu doručenia – nedá sa skontrolovať správnosť vykonania 
predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2011 o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v  § 9 ods. 3 je 
uvedené, že vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podpisom 
a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou 
operáciou, v Opatrení č. 2/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 28.02.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových 
zariadení (ďalej len „Opatrenie č. 2/2011) je uvedené, že faktúry doručené referátu 
účtovníctva musia byť opatrené číslom z Knihy došlých faktúr zaevidované referátom 
účtovníctva. Podľa § 7 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. účtovná 
jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácií 
účtovnej jednotky a podľa § 8 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná 
jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne 
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  
- z toho 1 objednávka k faktúre bola vystavená v mesiaci jún, ale plnenie bolo 

vykonané v mesiaci máj, 
- k 1 faktúre nebola doložená objednávka – porušenie Opatrenia č. 2/2011, podľa 

ktorého faktúry doručené referátu účtovníctva musia byť doložené kópiou 
objednávky, kópiou zmluvy ... 

 
II.2.2. Iné nedostatky zistené kontrolou: 

- Fa č. 22/2011 z 25.07.2011 v sume 66,39 EUR od Lucia Barmošová, Ba za 
fotografické práce  a spracovanie fotografického materiálu TRANSPORT 06.07.2011, 
fakturácia na základe objednávky č. 22/2011 z 25.07.2011  
- objednávka vystavená 25.07.2011, vernisáž konaná 06.07.2011, t.z. k plneniu 

došlo ešte pred zadaním objednávky objednávateľovi – porušenie § 6 ods. 1, 
podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje 
každú pripravovanú finančnú operáciu v nadväznosti na § 9 ods. 1 bod a), podľa 
ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, 
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efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad 
pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy; 

- Fa č. 29/2011 v sume 609,00 EUR od SAXANA, s.r.o., Bratislava za ubytovanie 
zahraničnej delegácie na Ventúrskej 3 -  2 osoby v dňoch 02.07. – 09.07.2011 – 
objednávka nie je doložená, predbežnú finančnú kontrolu vykonal vedúci Centra 
vizuálneho umenia dňa 27.09.2011 
-  porušenie Opatrenia starostky č. 2/2011 z 28.02.2011, v ktorom výdavky 

menovite neuvedené v tomto opatrení podpisuje starostka mestskej časti, faktúry 
doručené referátu účtovníctva musia byť doložené kópiou objednávky, zmluvy .., 

- Fa č. 33/2011 z 21.10.2011 v sume 880,00 EUR od Divadlo MALÁ SCÉNA STU, 
kde v texte faktúry je uvedené, že si fakturujú spoluprácu za mesiace september 
a október 2011, fakturácia na základe objednávky č. 31/2011 z 28.10.2011, kde 
predmetom objednávky je „spolupráca“ na mesiac október 2011 a dohodnutá suma je 
366,66 EUR bez DPH a 440,00 EUR s DPH – nie je jasný účel fakturácia, objednávka 
je vystavená na mesiac október, ale fakturujú si aj mesiac september – nesúlad 
objednávky a faktúry, pričom  objednávka je vystavená 28.10.2010, ale faktúra došla 
už 21.10.2010, t.z. k plneniu došlo ešte pred zadaním objednávky objednávateľovi  
- porušenie § 6 ods. 1, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán 

verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu v nadväznosti na 
§ 9 ods. 1 bod a), podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa so 
zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia 
verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie 
s rozpočtom orgánu verejnej správy; 

 
II.2.3. Zmluvy doložené v účtovníctve Centra vizuálneho umenia - nedostatky zistené pri 
kontrole 

- v dokladoch účtovníctva za mesiac september je doložená 1. strana „Zmluvy 
o kurátorstve výstavy“, medzi objednávateľom MČ Bratislava-Staré Mesto, odd. 
kultúry, Centrum vizuálneho umenia, zastúpený starostkou mestskej časti a kurátorom 
PhDr. Alena Vrbanová, kde predmetom zmluvy je kurátorstvo kolektívnej výstavy 
slovenských umelcov s názvom Alternatívna slovenská grafika, realizovanej 
a prezentovanej v Galérii Cypriána Majerníka, s termínom vernisáže výstavy 
23.09.2011, termínom trvania výstavy 24.09.2011 – 05.11.2011, kde v čl. II. bod 1) 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť kurátorke za kurátorstvo 1 výstavy, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy odmenu vo výške 600 EUR. Táto 1. strana zmluvy je 
nepostačujúca na finančné plnenie, ktoré bolo uhradené 28.09.2011 (BV č. 19/2011 
z 28.09.2011)  
- kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, či táto zmluva bola podpísaná 

štatutárom organizácie a zverejnená na webovej stránke objednávateľa 
- Zmluva o kurátorstve výstavy medzi objednávateľom MČ Bratislava-Staré Mesto, 

odd. kultúry, Centrum vizuálneho umenia, zastúpený starostkou MČ a kurátorom 
Zuzanou Bartošovou, PhD, kde predmetom tejto zmluvy je kurátorstvo samostatnej 
výstavy umelca Milana Paštéku, realizovanej a prezentovanej v Galérii Cypriána 
Majerníka, s termínom vernisáže výstavy 11.11.2011 a termínom trvania výstavy 
12.11.2011 – 10.12.2011, pričom v čl. II. bod 1) je uvedené, že kurátorke za 
kurátorstvo výstavy, ktoré je predmetom tejto zmluvy prináleží odmena vo výške 
600,00 EUR, v bode 2) je uvedené, že zmluvné strany sa dohodli na úhrade odmeny 
vopred vo forme zálohy. Táto zmluva nie je podpísaná ani jednou zo zmluvných 
strán, pričom podľa BV č. 30/21.12.2011 bola uhradená vo výške 600,00 EUR - 
nedoložená finančná operácia  
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-  porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého  účtovná 
jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi; porušenie 
Opatrenia č. 2/2011 starostky mestskej časti, v ktorom je uvedené, že faktúry 
doručené referátu účtovníctva musia byť doložené kópiou objednávky, kópiou 
zmluvy ...; a zároveň možno konštatovať, že došlo k nezákonnému vyplateniu 
finančných prostriedkov, t.j. porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm.  
m) zák. č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Taktiež táto zmluva nebola zverejnená na webovej 
stránke objednávateľa, čím došlo k porušeniu zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
II.3.  Kontrola pokladničných dokladov 
 
Pri kontrole pokladničných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval podľa 
Opatrenia č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 2010, ktorým 
sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade výdavkov prostredníctvom 
pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, hoci toto opatrenie sa 
týka podľa  jeho názvu len miestneho úradu. Uvedený postup bol zvolený v dôsledku 
neexistujúceho opatrenia pre preddavkové zariadenia.  
 
II.3.1. Pokladničné doklady – nedostatky zistené kontrolou: 

- všetky výdavkové pokladničné doklady (ďalej len „VPD“) sú bez dátumu 
uskutočnenia predbežnej finančnej kontroly a takisto na väčšine VPD chýba podpis 
príjemcu  
- porušenie § 9 ods. 3, zák. č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vykonanie predbežnej 

finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa § 9  ods. 2 (vedúci zamestnanec 
poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, 
verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosť podľa 
charakteru finančnej operácie) podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na 
doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Podľa § 9 ods. 4 
finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia 
predbežnou finančnou kontrolou; 

- VPD č. 15 z 20.05.2011 v sume 1,70 EUR – preplatený poplatok banke 1,70 EUR 
vedúcemu centra. Podľa výpisu z účtu bol tento poplatok účtovaný priamo z účtu 
a nemal byť vyplatený vedúcemu Centra vizuálneho umenia cez pokladňu, 
- 2x účtovaný poplatok (1x cez pokladňu a 1x priamo na účte banky); 

- VPD č. 14/2011 z 20.05.2011 v sume 7,58 EUR za fotografický papier – vyplatené 
zamestnancovi 
- v kolónke podpis príjemcu je podpísaný vedúci centra; 

- VPD č. 24/2011 z 22.08.2011 v sume 49,00 EUR – vyplatené ved. zariadenia, účel 
nákupu je uvedený všeobecný materiál. K tomuto dokladu je doložený PPD od 
Nadácie – Centrum súčasného umenia, Kozia 11 Bratislava, pričom adresa je vypísaná 
ručne, bez pečiatky, bez IČO, DIČ a na tomto PPD je podpísaný v kolónke 
„vyhotovil“ vedúci zariadenia a taktiež v kolónke „schválil“ je podpísaný vedúci 
zariadenia -  nedoložená finančná operácia  
- porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého  účtovná 

jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi; 
- PPD č. 27 z 20.09.2011, PPD č. 42 z 08.11.2011 a PPD č. 55 z 15.12.2011 – dotácia 

pokladne, 
- chýba podpis príjemcu, dátum a podpis vykonania PFK; 
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- VPD č. 48 z 11.11.2011 v sume 10,00 EUR, vyplatené vedúcemu centra, účel: 
taxislužba, doložená potvrdenka o zaplatení z 11.11.2011, kde trasa prepravy je 
uvedená mesto  
- neodôvodnené použitie taxislužby, bez podpisu príjemcu; 

- VPD č. 52 zo 06.12.2012 v sume 24,00 EUR, vyplatené vedúcemu centra, účel: 
preprava nadrozmerného nákladu, bez podpisu príjemcu, doložený príjmový 
pokladničný doklad zo 06.12.2012 od Ing. Godány Eugen, nákladná preprava, Ba, kde 
je kolónke „prijaté od“ je uvedená p. Frimelová, Majakovského 8, Martin, teda nikto 
z Centra vizuálneho umenia - nedoložená finančná operácia  
- porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, podľa ktorého  účtovná 

jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi; 
 
II.3.2. Limity pokladničnej hotovosti:  
- Opatrením č. 4/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28. februára 2011 
ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre Centrum vizuálneho 
umenia vo výške 200 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.03.2011. 
 
- Opatrením č. 11/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22. septembra 2011 
ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre Centrum vizuálneho 
umenia vo výške 200 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.10.2011.   

- Kontrolou nebolo zistené prekročenie pokladničného limitu.  
 
III. Galéria Cypriána Majerníka 
 
III.1.  Zria ďovacia listina– nedostatky zistené kontrolou:  
 

- Zriaďovacia listina bola podpísaná dňa 12.08.2011 v zastúpení starostky PhDr. 
Tatiany Rosovej vicestarostom MUDr. Petrom Osuským, CSc, pričom na 1. strane sa 
uvádza dátum zriadenia 11.04.2008  
- nesúlad dátumov; 

 
- V čl. 5 „hospodárenie“, ods. 1 sa uvádza, že je to preddavková organizácia miestneho 

úradu zaradená do rozpočtovej kapitoly Centra vizuálneho umenia  
- miestny úrad nemá právnu subjektivitu, 
- miestny úrad nemá preddavkové zariadenia,  
- nemôže byť preddavková organizácia v preddavkovej organizácii; 

 
- V čl. „Základné ustanovenia“, ods. 2 sa píše, že Galéria Cypriána Majerníka je 

súčasťou Organizačnej štruktúry miestneho úradu  
- v Organizačnom poriadku miestneho úradu nie je nikde uvádzaná Galéria 

Cypriána Majerníka; 
 

- V čl. „Základné ustanovenia, ods. 4 sa píše: „vedenie a správu GCM upravuje platný 
Organizačný poriadok miestneho úradu“ 
- v Organizačnom poriadku miestneho úradu sa nikde nepíše o vedení a správe 

Galérie Cypriána Majerníka; 
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- V Zriaďovacej listine nie je uvedené identifikačné číslo GCM 
- porušenie § 21 ods. 9 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.; 

 
-     V Zriaďovacej listine je uvedené, že depozitár pre uskladnenie zbierky GCM sa      
       nachádza v Pisztoryho paláci; 

- Objekt Pisztoryho palác bol celý (bez obmedzenia) Protokolom zo dňa 13.04.2012 
odovzdaný VIA CULTURA inštitút pre kultúrnu politiku, o.z.; 

- Podľa informácie vedúceho Centra vizuálneho umenia, sa depozitár nachádza 
v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave.  

 
V materiáli „Záverečný účet za rok 2011“, ktorý prerokovalo a schválilo 
uznesením č. 62/2012 miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.05.2012 
sa v časti Centrum vizuálneho umenia píše (str. 14): „Získali sme viac, než 30 prác 
a autorských cyklov od autorov ako Július Koller, Ján Mathé, Juraj Meliš, 
Vladimír Popovič, Vladimír Havrilla, Milan Adamčiak, Jana Želibská, Daniel 
Fischer, Pavlína Fichta Čierna a ďalších“.   
- Táto informácia nekorešponduje s reálnym stavom, keďže prvé dielo 

zapísané do majetku Centra vizuálneho umenia, resp. galérie bolo až dňa 
05.10.2012.  

- Táto informácia o získaní diel je aj v rozpore s Inventarizačným zápisom 
čiastkovej inventarizačnej komisie z 10.01.2012 k 31.12.2011, podľa ktorého 
sa žiadne umelecké dielo v majetku Centra vizuálneho umenia nenachádza.  

- Uvedená informácia je aj v rozpore s odpoveďou na interpeláciu poslanca 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto PhDr. Štefana 
Holčíka (MUDr. Halku Ležovičovú) zo dňa 08.11.2011, kde sa uvádza príjem 
darov do zbierky Galérie Cypriána Majerníka (minimálny odhad 35 diel) 
v hodnote 15 000 EUR.  

- Prvé dielo, ktoré bolo prijaté do majetku Centra vizuálneho umenia (Galérie 
Cypriána Majerníka je Verical holidays, 2007 - autor Štefan Papčo v cene 
4 700,00 EUR, zaradené protokolom o zradení dlhodobého majetku do 
používania dňa 05.10.2012. 

 
- V Zriaďovacej listine nie je uvedené vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol 
       zverený do správy pri zriadení galérie.  

- porušenie § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.; 
 

- V Zriaďovateľskej listine Galérie Cypriána Majerníka sa v čl. 4 „Výkon odborných 
činností“ v ods. 4 píše, že: „ akvizičná činnosť sa riadi odporúčaniami Komisie na 
tvorbu zbierok, ktorú navrhuje a vymenúva na obdobie 5 rokov kurátor GCM.  
- v roku 2011 nebola komisia na tvorbu zbierok vymenovaná (bola vymenovaná až 

18.07.2012).  
- komisiu na tvorbu zbierok GCM nevymenoval kurátor, ale starostka mestskej 

časti.  
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- V Zriaďovacej listine GCM sa v čl. 4 „Výkon odborných činností“ v ods. 3 píše,   že: 
„odborné činností GCM, osobitne  jej výstavná a edičná práca sa riadila 
odporúčaniami poradného orgánu Galerijnej rady GCM, ktorú navrhuje a vymenúva 
na obdobie piatich rokov kurátor GCM. Práva a povinnosti, ako aj spôsob 
schvaľovania a odporúčania sa riadia osobitným Štatútom Galerijnej rady GCM“. 
- podľa tvrdenia kurátora GCM, bola Galerijná rada vymenovaná v r. 2008 

starostom mestskej časti (kontrolnému orgánu sa však uvedený dokument 
nepodarilo získať).  

 
III.2. Rozpočet príjmov a výdavkov – nedostatky zistené kontrolou 
 
V schválenom rozpočte na rok 2011 bola položka „Výdaj“ pre všetky centrá spolu schválená 
na sumu 580 000 EUR. Rozpis výdavkov pre jednotlivé centrá bol však narozpočtovaný len 
na 499 050 EUR. Z toho na Centrum vizuálneho umenia 13 700 EUR. Zostatok do 580 000 
EUR, teda 80 950 EUR bol rozpočtovaný na Pisztoryho palác a odd. kultúry.  
 

-  Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, či v priebehu existencie GCM zakladateľ  
    vykonával kontrolu základných odborných činností a hospodárenia 

- porušenie § 21 ods. 9 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.; 
 

III.3. Granty a dary 
 
Podľa dostupných údajov z účtovníctva a evidencie zmlúv bol v r. 2011 na činnosť Galérie 
Cypriána Majerníka poskytnutý grant, a to 7 000 EUR od Ministerstva kultúry a od Českého 
centra v Bratislave suma 250 EUR na základe Zmluvy o spolupráci na akciu Kateřina Šedá, 
Nedá se svítit. Obidve zmluvy boli zverejnené na web stránke mestskej časti v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

- príjem 250 EUR nebol odvedený na účet mestskej časti - porušenie čl. III. bod 4 
Opatrenia č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28. 
februára 2011 o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
III.4. Faktúry – nedostatky zistené kontrolou  
Vzhľadom na to, že účtovníctvo GCM je súčasťou účtovníctva Centra vizuálneho umenia, 
nedostatky sú podrobne rozpísané v kapitole II.2.1. 
 
III.5. Zmluvy -  nedostatky zistené kontrolou 
Vzhľadom na to, že účtovníctvo GCM je súčasťou účtovníctva Centra vizuálneho umenia, 
nedostatky sú podrobne rozpísané v kapitole II.2.3. 
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IV.  ZÁVER 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 3/2012 o výsledku následnej finančnej 
kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia – 
nedostatky. Správa bola prerokovaná s povereným vedúcim centra, za prítomnosti vedúceho 
odd. kultúry a zároveň vedúcemu centra bolo umožnené podať v určenom termíne námietky. 
Túto možnosť aj využil a v písomnej podobe  ich doručil kontrolnému orgánu. Po ich 
preskúmaní boli zaradené do spisového materiálu. Námietky však nespochybňovali zistené 
skutočnosti, skôr vysvetľovali situáciu, prečo k nim došlo. Jedna vecná námietka bola 
akceptovaná a vypustená zo správy. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 3/2012 
o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo 
v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie 
nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou 
správy. 
 
Takmer všetkým uvedeným nedostatkom sa dalo predísť, resp. do značnej miery eliminovať 
dôslednou realizáciou príslušných zákonov a interných predpisov, najmä však pravidelnou 
kontrolou. 
 
V budúcom období je potrebné zanalyzovať uvedené nedostatky a prijať opatrenia najmä 
v oblasti právnej, finančnej, ekonomickej, ale aj organizačnej.  
 
 
 
 


