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Mestský kontrolór hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

 

Správa č. 8/2022 

 

 

Zoologická záhrada Bratislava: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  

a interných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zamestnávaní pani Júlie 

Hanuliakovej ako riaditeľky príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava. 

  

Kontrolovaný subjekt: 

 

  

 

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 

Bratislava, IČO 00179710 (ďalej len v príslušnom gramatickom 

tvare „ZOO“ alebo „kontrolovaný subjekt“).   

Poverenie:                                                                        č.8/2022 zo dňa 29.03.2022 

Počet členov kontrolnej skupiny:                                   
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Čas výkonu kontroly:                                                      29.03.2022 - 30.03.2022 

Kontrolované obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2022 

Plán kontrolnej činnosti: 

na základe žiadosti primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v zmysle ust. §18f písm. h) zákona č. 

369/1990 Zb., a to bezodkladne. 

Identifikačné číslo:  MAG UMK 117422/2022 

 

Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej tiež ako 

„HMBA“) č. 570/2020, časť C zo dňa 24.9.2020 bola vymenovaná Júlia Hanuliaková do funkcie 

riaditeľky ZOO dňom 01.11.2020 (ďalej tiež ako „Riaditeľka“). Riaditeľka sa funkcie vzdala a 

následne bola uznesením mestského zastupiteľstva HMBA č. 883/2021 odvolaná z funkcie dňa 

24.6.2021. 

 

Kontrolná skupina vykonala kontrolu obsahu osobnej zložky Riaditeľky v sídle ZOO dňa 

30.03.2022.  Skontrolovala dokumenty [anonymizovaná forma], ktoré sú zhrnuté v Tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1: osobná zložka - dokumentácia  

 
P.č.  

Doklad 

 

Počet 

listov 

1. Životopis 2 

2. Doklad o vzdelaní, titul Bakalár 1 

3. Doklad o vzdelaní , titul Inžinier architekt 1 

4. Výpis z registra trestov 1 

5. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač má plnú spôsobilosť na právne úkony 1 

6. Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie 1 

7. Osobný dotazník, originál a kópia 5 

8. Výpis z uznesenia MsZ č. 570/2020 1 

9. Menovací dekrét riaditeľky ZOO, originál a kópia 1 

10. Pracovná zmluva 2 

11. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu 1 

12. List od HMBA – oznámenie o vzatí na vedomie vo veci vzdania sa funkcie RIA ZOO 1 

13. Dohoda o skončení pracovného pomeru 1 

14. Zápočtový list  2 

15. Výstupný list  1 

16. Fotokópia dokladu totožnosti  2 

17. Číslo bankového spojenia _Slovenská banka (email) 1 
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18. CHASE formulár 2 

19. Podanie e – dokumentu, oznámenie zamestnávateľa o poistencoch 1 

20. Registračný list FO zo dňa 30.10.2020 1 

21. Registračný list FO zo dňa 02.11.2020 1 

22. Registračný list zamestnávateľa zo dňa 26.11.2020 1 

23. Evidenčný list dôchodkového poistenia sociálna poisťovňa  1 

 

Riaditeľka uzatvorila pracovnú zmluvu dňa 07.10.2020. Riaditeľka mala po celý čas trvania pracovného 

pomeru, de facto výkonu funkcie, t.j. od 01.11.2020 do 24.06.2021 status štátneho príslušníka tretej 

krajiny (ďalej tiež aj ako „cudzinca“). Uvedené vyplýva jednoznačne z kontrolných zistení z Návrhu 

správy útvaru mestského kontrolóra č. 5/2022 predloženého na rokovanie MsZ dňa 31.03.2022  

(tabuľka č. 2). 

 

Podľa ust. § 16 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa pomery z 

pracovnej zmluvy Riaditeľky spravujú právom miesta, kde zamestnanec vykonáva prácu. 

 

Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo osoba bez štátnej 

príslušnosti upravujú Zákonník práce, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a zákon č. 5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti. 

 

Zamestnávateľ môže zamestnávať len cudzinca, ktorý spĺňa niektorú z podmienok podľa ust. § 21 ods. 

1 písm. a) až f) zákona o službách zamestnanosti. V nadväznosti na to, aké podmienky spĺňa konkrétny 

zamestnanec, sa odvíjajú povinnosti zamestnávateľa alebo zamestnanca. 

 

Kontrolná skupina sa informovala dňa 30.3.2022 u vedúcej personálneho oddelenia ZOO, či 

nedisponuje ešte nejakými dokumentami, ktoré by preukazovali splnenie podmienky v súlade s  ust. § 

21 ods. 1 písm. a) až f) zákona o službách zamestnanosti. Odpoveď bola, že nedisponuje žiadnymi inými 

dokladmi. 

 

Kontrolné zistenie:  

 

Po vykonaní kontroly osobnej zložky zamestnanca konštatujeme, že sa tam nenachádza žiadny 

dokument, ktorý by preukazoval,  že boli splnené podmienky na zamestnávanie Riaditeľky v zmysle 

ust. § 21 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.  

 

 

Kontrolovanému subjektu bol dňa 30.03.2022 doručený Návrh správy. Kontrolovaný subjekt bol 

poučený o možnosti podať písomné námietky voči kontrolnému zisteniu v lehote 5 pracovných dní odo 

dňa doručenia Návrhu správy. Riaditeľka ZOO predložila k Návrhu správy vyjadrenie, ktoré je prílohou 

správy z vykonanej kontroly. 

 

 



Vyjadrenie k návrhu správy č. 8/2022 

Mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej Republiky, zo dňa 30.3. 2022 

 

 

30.3. 2022 

 

Vážená kontrolná skupina,  

Do zamestnania som nastúpila ako slovensky občan, s riadnymi platnými slovenskými 

dokladmi a ani ja ani môj zamestnávateľ nemal dôvod sa domnievať že slovenským občanom už nie 

som. Tak isto ani zdravotná či sociálna poisťovňa neupozornili, nemali vedomosť, na skutočnosť či 

možnosť že by som slovenským občanom už nebola.  

Americké občianstvo som získala na základe pobytu v spojených štátoch, vydajom za amerického 

občana. Zákon o občianstve umožňuje dvojité občianstvo v prípade vydaja za cudzieho štátneho 

príslušníka.  

Hneď ako som zistila že som občianstvo zmenou zákona stratila, oznámila som to môjmu 

zamestnávateľovi a odstúpila z funkcie.  

Rada by som doplnila že počas celého obdobia pôsobenia vo funkcii som v registri trestov, registri 

obyvateľov, ako aj v sociálnej a zdravotnej poisťovni, figurovala a figurujem ako občan Slovenskej 

republiky.  

 

Ďakujem,  

 

 

Z pozdravom 

 

 

Ing. arch. Júlia Hanuliakova 

 


