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Súd potvrdil pochybenie zamestnanca MPC v kauze úhrady peňazí na
podvodný účet
Okresný súd Bratislava V včera rozhodol v pracovnoprávnom spore medzi
Metodicko-pedagogickým
centrom
(MPC)
a zamestnancom,
s ktorým
organizácia okamžite skončila pracovný pomer po úhrade takmer 460 000 eur
na podvodný účet.
Súd jednoznačne po právnej stránke potvrdil dôvody rozhodnutia generálnej
riaditeľky MPC Danky Kapucianovej o skončení pracovného pomeru s ekonomickým
zamestnancom, ktorý jediný mal právo schvaľovať platby na účte MPC v Štátnej
pokladnici. Súd má za preukázané, že tento zamestnanec ako vedúci zamestnanec
porušil pracovnú disciplínu závažným spôsobom a z tohto dôvodu súd rozhodol o
skončení jeho pracovného pomeru v MPC ku dňu vydania rozsudku.
MPC nahradí bývalému zamestnancovi mzdu z dôvodu nedodržania formálneho
postupu pri okamžitom skončení pracovného pomeru. Tento nebolo možné vo
vzniknutej krízovej situácii dodržať, keďže dotknutý zamestnanec bol v tom čase
predsedom základnej organizácie odborového zväzu. Zamestnávateľ mal podľa
Zákonníka práce požiadať odborovú organizáciu o predchádzajúci súhlas so
skončením pracovného pomeru a tá sa mala vyjadriť do 15 dní. Ďalšie zotrvanie
bývalého vedúceho zamestnanca v MPC mohlo byť ohrozením verejných zdrojov.
Rozsudok ešte nie je právoplatný a obe strany sa môžu odvolať. Vo veci prebieha aj
trestné konanie.
Po kauze 459 555 eur uhradených na podvodný účet sa generálna riaditeľka MPC
zamerala na dôslednú finančnú kontrolu do budúcnosti, ale zároveň nariadila
vykonať finančnú kontrolu aj spätne. O zisteniach z kontroly bude MPC informovať.
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