
 

 
 
 

 
 

14. zasadnutie  Bod programu MZ č. :  11 

MZ mesta Trnava  Materiál č. :    1 

dňa 27.4.2021   

 

 

 

 

 

 

 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 3.2.2021 do 13.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh predkladá:  Návrh spracoval: 

Ing. Monika Černayová  Ing. Monika Černayová 

hlavná kontrolórka mesta  hlavná kontrolórka mesta 

  Ing. Elena Osvaldová 

  útvar hlavného kontrolóra 

 

 

 

 

Spracované dňa 13. apríla 2021 

Zodpovedá: Ing. Monika Černayová 

Číslo spisu: 37014/2021 



 

14-11/1/2 
 
 

 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

od 3.2.2021 do 13.4.2021. 
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Dôvodová správa 
 
 

V súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu 
správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 3.2.2021 do 13.4.2021. 

 
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 

bol schválený uznesením č. 561/2020 na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava konanom dňa 8.12.2020. 

 
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 

prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

 
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia § 27 
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kontrola skončená dňom zaslania správy 
z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. 
V prípade, že kontrolovaný subjekt (ďalej povinná osoba) nepodá námietky k zisteným 
nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v návrhu správy z kontroly, následne je vyhotovená správa z kontroly. V prípade, ak 
povinná osoba podá námietky, kontrola preverí ich opodstatnenosť, opodstatnené námietky 
zohľadní v správe a pri neopodstatnených námietkach uvedie zdôvodnenie, ktoré oznámi 
povinnej osobe v správe. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď neboli zistené 
nedostatky. 

 
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare 

hlavného kontrolóra mesta Trnava. 
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Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 3.2.2021 do 13.4.2021. 

 
 
Kontrola č. 1/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, 
Spartakovská 5, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 19.1.2021 do 18.2.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavení 
sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.  

Ku kontrole boli predložené registratúrne denníky ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020, centrálna 
evidencia sťažností za roky 2019 a 2020, spisy sťažností zapísané v centrálnej evidencii 
sťažností za roky 2019 a 2020 a vnútorná smernica na vybavovanie sťažností - Zásady postupu 
pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v podmienkach Základnej školy 
s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava. Dodatočne boli na vyžiadanie kontrolnej skupiny 
predložené 4  spisy podaní, ktoré boli zapísané v registratúrnom denníku za rok 2020 ako 
sťažnosť (v roku 2019 takéto podania neboli). Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti: 

 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  

Podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach „sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy,  
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.“ 

Na základe § 3 ods. 2  zákona o sťažnostiach „sa podanie posudzuje podľa obsahu.“ 
Ku dňu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom 

s názvom Zásady postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v podmienkach 
Základnej školy s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava účinnými od 1.1.2016 (ďalej len 
„Zásady“). 

Kontrolná skupina po preskúmaní Zásad konštatovala, že uvedené Zásady neboli 
aktualizované v zmysle platného a účinného zákona o sťažnostiach, najmä v oblasti: 

- odloženia a vrátenia sťažnosti, 
- osobne podanej sťažnosti, 
- príslušnosti na vybavenie sťažnosti. 
Kontrolou bolo odporučené aktualizovať Zásady v zmysle platného a účinného zákona 

o sťažnostiach a doplniť do Zásad kompetenciu Štátnej školskej inšpekcie vybavovať sťažnosti 
proti riaditeľovi školy v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania 
a materiálno-technických podmienok školy. 

Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 85/1992 Zb.). Podľa § 1 ods. 1 
„každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
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spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia) na orgány verejnej 
moci.“ 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  

Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  

- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 
a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 

- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 

- sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, 
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 

predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 

 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 boli na ZŠ s MŠ podľa centrálnej evidencie sťažností 

doručené 2 sťažnosti (jedna v roku 2019 a jedna v roku 2020). 
1. Sťažnosť rodiča vo veci neinformovania o výchovno-vzdelávacích výsledkoch zo dňa 
30.1.2019 smerovala proti triednej učiteľke a učiteľke hudobnej výchovy. Podanie obsahovalo tri 
námietky, z nich všetky tri mali charakter sťažnosti. Kontrolná skupina konštatovala, že podanie 
označené ako sťažnosť zo dňa 30.1.2019 bolo po doručení na ZŠ s MŠ posúdené a správne 
vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach a obsahovalo všetky náležitosti podľa § 
5 zákona o sťažnostiach. 

Dňa 22.2.2019 bolo vyhotovené oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré bolo 
zaslané sťažovateľovi. Sťažovateľ reagoval na toto oznámenie dňa 19.3.2019 písomným 
podaním pod názvom Odpoveď na sťažnosť vo veci neinformovania o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch dieťaťa – odpoveď (ďalej „podanie zo dňa 19.3.2019“). Po posúdení tohto podania 
kontrolná skupina konštatovala, že podanie zo dňa 19.3.2019 svojím obsahom zodpovedalo 
definícii sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach, sťažovateľ 
v ňom vyjadril nespokojnosť s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti. Podanie bolo po 
doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie je sťažnosťou, pri jeho vybavovaní neboli dodržané 
zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom o sťažnostiach – KZ č. 1 
 
2. Sťažnosť rodiča zo dňa 8.12.2020 smerovala proti spôsobu, akým vedie hodiny 
občianskej náuky a hudobnej výchovy vyučujúca učiteľka ZŠ s MŠ. Podanie bolo doručené 
v elektronickej podobe, nebolo autorizované podľa osobitného predpisu, ani odoslané 
prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 
a nebolo potvrdené vlastnoručným podpisom. Kontrolná skupina konštatovala, že podanie 
označené ako sťažnosť zo dňa 8.12.2020 bolo po doručení na ZŠ s MŠ posúdené a správne 
vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, avšak neobsahovalo všetky náležitosti 
podľa § 5 zákona o sťažnostiach (nebolo potvrdené vlastnoručným podpisom a nebola uvedená 
adresa pobytu sťažovateľa). Ďalej o vybavovaní tejto sťažnosti v bode 3. Vybavovanie sťažností 
a petícií. 
 

V kontrolovanom roku 2020 boli na ZŠ s MŠ doručené 4 podania zapísané 
v registratúrnom denníku za rok 2020 ako sťažnosť. Po posúdení týchto podaní kontrolná 
skupina konštatovala, že 3 z nich majú charakter vyjadrenia názoru, žiadosti a preto podľa § 4 
ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach nie sú sťažnosťou. Povinnou osobou bolo posúdené 
a správne vyhodnotené, že sťažnosťou nie sú. Štvrté podanie zo dňa 5.3.2020 svojím obsahom 
zodpovedalo definícii sťažnosti podľa § 3 zákona o sťažnostiach, rodič vyjadril nespokojnosť 
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s pedagogickými postupmi učiteliek MŠ v triede svojho maloletého syna a poukazoval na 
konkrétne nedostatky. Podanie bolo po doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie je sťažnosťou, 
pri jeho vybavovaní neboli dodržané zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom č o 
sťažnostiach – KZ totožné s KZ č. 1 

Na všetky  4 podania boli vypracované písomné odpovede, ktoré boli zaslané pisateľom. 
 

3. Vybavovanie sťažností a petícií 
Podľa § 1 ods. 2 zákona o sťažnostiach „na účely tohto zákona je 

a)  vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b)  vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia 

sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti.“ 
Sťažnosť zo dňa 30.1.2019 bola zapísaná do centrálnej evidencie sťažností na ZŠ s MŠ 

dňa 30.1.2019. Prešetrovaná bola riaditeľkou ZŠ s MŠ. Písomné oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti bolo vypracované dňa 22.2.2019 a odoslané sťažovateľovi. 

Podľa § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach „orgán verejnej správy príslušný na vybavenie 
sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len "zápisnica"), ktorá obsahuje najmä 
údaje uvedené pod písm. a) až j).“ 

Kontrolou bolo zistené, že po prešetrení sťažnosti zo dňa 30.1.2019 nebola vyhotovená  
zápisnica o prešetrení sťažnosti, čo nebolo v súlade s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach 
a článkom XIV. Zásad – KZ č. 2. 

Podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach „sťažnosť je vybavená odoslaním písomného 
oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie 
výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.“ 
  Na základe § 20 ods. 2 „v oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo 
neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 
obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená 
ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.“ 

V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 22.2.2019 nebol uvedený výsledok 
prešetrenia sťažnosti t. j., či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, čo nebolo v súlade 
s § 20 ods. 2 zákona o sťažnostiach. a článkom XV. ods. 1 a 2 Zásad – KZ č. 3 
 

Sťažnosť zo dňa 8.12.2020 neobsahovala všetky náležitosti podľa § 5 zákona 
o sťažnostiach (nebola potvrdená vlastnoručným podpisom a nebola uvedená adresa pobytu 
sťažovateľa). Sťažnosť bola zapísaná do centrálnej evidencie sťažností na ZŠ s MŠ dňa 
8.12.2020. Prešetrovaná bola riaditeľkou ZŠ s MŠ.  

Podľa § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach „ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je 
autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní 
od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu 
alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu 
sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán 
verejnej správy písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia.“ 

Sťažnosť zo dňa 8.12.2020 neobsahovala všetky náležitosti podľa § 5 zákona 
o sťažnostiach, nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným 
podpisom, preto mala byť odložená a sťažovateľ mal byť písomne upovedomený o odložení 
sťažnosti a dôvodoch jej odloženia. Avšak sťažnosť odložená nebola, čo nebolo v súlade s § 5 
ods. 5 zákona o sťažnostiach – KZ č. 4 

Uvedená sťažnosť bola vybavená ako bežná písomnosť. Na sťažnosť bola vypracovaná  
odpoveď, ktorá bola dňa 10.12.2020 v elektronickej podobe odoslaná sťažovateľovi.  
 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 

Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností napr. lehota na 
odloženie  sťažnosti, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie spolupráce 
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sťažovateľa, lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej 
odloženia a podobne.  

Sťažnosť zo dňa 30.1.2019 bola vybavená dňa 22.2.2019 zaslaním oznámenia výsledku 
prešetrenia sťažnosti. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach 
a článku XI. Zásad (60 pracovných dní) bola dodržaná. 
 
5. Centrálna evidencia sťažností 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach sú orgány verejnej správy povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností. Údaje, ktoré musí 
evidencia obsahovať, boli na podmienky ZŠ s MŠ určené v Zásadách v článku VIII. Centrálna 
evidencia sťažností a boli totožné s údajmi uvedenými v § 10 ods. 1 písm. a) až k) zákona 
o sťažnostiach. 

Po vykonaní kontroly predloženej centrálnej evidencie sťažností za roky 2019 a 2020 bolo 
konštatované, že centrálna evidencia sťažností je vedená v súlade s § 10 zákona o sťažnostiach 
a článkom VIII. Centrálna evidencia sťažností Zásad. 
 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Podanie zo dňa 5.3.2020 svojím obsahom zodpovedalo definícii sťažnosti 
podľa § 3 zákona o sťažnostiach a podanie zo dňa 19.3.2019 svojím obsahom zodpovedalo 
definícii sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach. Podania boli po 
doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie sú sťažnosťami, pri ich vybavovaní neboli dodržané 
zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. 
Kontrolné zistenie č. 2: Po prešetrení sťažnosti zo dňa 30.1.2019 nebola vyhotovená  zápisnica 
o prešetrení sťažnosti, čo nebolo v  súlade s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach a článkom XIV. 
Zásad. 
Kontrolné zistenie č. 3: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 22.2.2019 nebol 
uvedený výsledok prešetrenia sťažnosti t. j., či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, 
čo nebolo v súlade s § 20 ods. 2 zákona o sťažnostiach a článkom XV. ods. 1 a 2 Zásad. 
Kontrolné zistenie č. 4: Sťažnosť zo dňa 8.12.2020 neobsahovala všetky náležitosti podľa § 5 
zákona o sťažnostiach, nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným 
podpisom, preto mala byť odložená a sťažovateľ mal byť písomne upovedomený o odložení 
sťažnosti a dôvodoch jej odloženia. Avšak sťažnosť odložená nebola, čo nebolo v súlade s § 5 
ods. 5 zákona o sťažnostiach. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Dôsledne posudzovať podania podľa obsahu a ak sú sťažnosťou, 
pri ich vybavovaní dodržiavať zákonné postupy v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: Po prešetrení sťažnosti vyhotovovať zápisnicu o prešetrení 
sťažnosti a dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona o sťažnostiach, ktoré určujú náležitosti 
zápisnice o prešetrení sťažnosti. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 3: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvádzať výsledok 
prešetrenia sťažnosti, t. j., či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená v súlade s § 20 
ods. 2 zákona o sťažnostiach. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 4: Dôsledne posudzovať náležitosti sťažnosti a v prípade, ak 
neobsahuje všetky náležitosti, postupovať v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
 
Ďalšie odporúčania: 

Aktualizovať Zásady v zmysle platného a účinného zákona o sťažnostiach a doplniť do 
Zásad kompetenciu Štátnej školskej inšpekcie vybavovať sťažnosti proti riaditeľovi školy v oblasti 
pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok 
školy. 
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Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 8.3.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, 
k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 15.3.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 25.3.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 26.4.2021. Povinná osoba predložila písomný zoznam prijatých opatrení dňa 
24.3.2021. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 19.3.2021. 
 
 
Kontrola č. 2/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Ulica 
Jána Bottu 27, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 27.1.2021 do 12.2.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti:  
 
1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) 

• Smernica riaditeľa školy na vybavovanie sťažností účinná od 1.9.2017 
Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len „zákon o petičnom práve“) 
Kontrolná skupina po preskúmaní Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností 

odporučila najmä: 
1. doplniť do Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností kompetenciu Štátnej 

školskej inšpekcie vybavovať sťažnosti proti riaditeľovi školy v oblasti pedagogického 
riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok školy. 

2. upraviť ustanovenie článku 2 časť A odsek VIII. bod 4) tak, aby v prípade, ak nemožno 
Zápisnicu o prešetrení sťažnosti prerokovať, bola sťažnosť prešetrená doručením jedného 
vyhotovenia Zápisnice o prešetrení sťažnosti zamestnancovi, proti ktorému sťažnosť 
smerovala.  

3. doplniť v Smernici riaditeľa školy na vybavovanie sťažností ustanovenie o povinnosti 
oznámiť sťažovateľovi, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku.   
 

2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, musí 
spĺňať náležitosti:  

- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby a meno 
a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 

- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 
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- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného predpisu, 
to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje 
úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 boli na ZŠ s MŠ doručené dve podania označené 

ako „sťažnosť“ (obidve v roku 2019). Kontrolná skupina konštatovala, že obidve podania boli po 
doručení na ZŠ s MŠ posúdené a správne boli vyhodnotené ako sťažnosti podľa zákona 
o sťažnostiach. Po doručení sťažností na ZŠ s MŠ boli skontrolované ich náležitosti a bolo 
správne vyhodnotené, že obsahujú všetky náležitosti podľa § 5 zákona o sťažnostiach.  

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
3. Vybavovanie sťažností a petícií 

Podľa § 1 ods. 2) zákona o sťažnostiach: Na účely tohto zákona je 
a) vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 
alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. 
 
1. Podanie zo dňa 21.3.2019 označené ako sťažnosť bolo po doručení na ZŠ s MŠ 
posúdené a vyhodnotené ako sťažnosť, ktorá svojím obsahom zodpovedá definícii sťažnosti 
a má všetky náležitosti podľa zákona o sťažnostiach. Sťažnosť bola zapísaná do centrálnej 
evidencie sťažností na ZŠ s MŠ dňa 21.3.2019. Prešetrovaná bola riaditeľkou ZŠ s MŠ 
a zástupkyňou riaditeľky školy, v súlade so Smernicou riaditeľa školy k vybavovaniu sťažností. Po 
prešetrení bola vyhotovená Zápisnica o prešetrení sťažnosti. 

Kontrolou náležitostí Zápisnice o prešetrení sťažnosti zo dňa 21.3.2019 bolo zistené: 
1. nebolo správne uvedené obdobie prešetrovania sťažnosti, nie je uvedený dátum 

vyhotovenia zápisnice 
2. nebol uvedený podpis zástupkyne riaditeľky školy, ktorá prešetrovala sťažnosť  

s riaditeľkou školy 
3. zápisnica neobsahovala povinnosť príslušného vedúceho oddelenia prijať opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, resp. nebolo v zápisnici uvedené, 
aké opatrenia boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

4. zápisnica neobsahovala povinnosť príslušného vedúceho oddelenia určiť osobu 
zodpovednú za zistené nedostatky, predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi školy, predložiť 
riaditeľovi školy správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti, resp. 
nebola v zápisnici uvedená osoba zodpovedná za zistené nedostatky, prijaté opatrenia, 
informácia o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti. 
Zápisnica o prešetrení sťažnosti neobsahovala všetky náležitosti, čo nebolo v súlade 

s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach a s článkom 2. časť A odsek IX. bod 1 Smernice riaditeľa 
školy na vybavovanie sťažností – KZ č. 1. 

Po prešetrení sťažnosti bolo sťažovateľovi zaslané Oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti listom riaditeľky ZŠ s MŠ zo dňa 12.4.2019. Oznámenie obsahovalo výsledok 
prešetrenia sťažnosti (t.j. konštatovanie, či sú jednotlivé námietky uvedené v sťažnosti 
opodstatnené, resp. neopodstatnené) a odôvodnenie výsledku prešetrenia ku každej časti 
sťažnosti v súlade s § 20 ods. 1) a 2) zákona o sťažnostiach.  

V oznámení k tej časti sťažnosti, ktorá bola po prešetrení vyhodnotená ako opodstatnená, 
nebolo uvedené, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku. Povinnosť oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku vyplýva  z § 19 ods. 1 písm. i) bod 5. zákona sťažnostiach: „ak nie je totožnosť 
sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia.“ 

V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti nebolo uvedené, aké opatrenia boli prijaté na 
odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku, čo nebolo v súlade s § 19 ods. 1 písm. i) 
bod 5 zákona o sťažnostiach – KZ č. 2. 
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2. Podanie zo dňa 23.4.2019 označené ako sťažnosť bolo po doručení na ZŠ s MŠ 
posúdené a vyhodnotené ako sťažnosť, ktorá svojím obsahom zodpovedá definícii sťažnosti. Po 
potvrdení sťažnosti vlastnoručným podpisom dňa 29.4.2019 sťažnosť spĺňala všetky náležitosti 
podľa zákona o sťažnostiach a bola zapísaná do centrálnej evidencie sťažností. Prešetrovaná 
bola riaditeľkou ZŠ s MŠ a zástupkyňou riaditeľky školy, v súlade so Smernicou riaditeľa školy 
k vybavovaniu sťažností. Po prešetrení bola vyhotovená Zápisnica o prešetrení sťažnosti. 
Kontrolou náležitostí Zápisnice o prešetrení sťažnosti zo dňa 23.4.2019 bolo zistené: 

1. nie je uvedený dátum vyhotovenia zápisnice 
2. nie je správne uvedené obdobie prešetrovania sťažnosti 
3.. nie je uvedený podpis zástupkyne riaditeľky školy, ktorá prešetrovala sťažnosť spolu 

s riaditeľkou školy. 
Zápisnica o prešetrení sťažnosti neobsahovala všetky náležitosti, čo nebolo v súlade 

s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach a s článkom 2. časť A odsek IX. bod 1 Smernice riaditeľa 
školy na vybavovanie sťažností – KZ je totožné s KZ č. 1. 
 

Po prešetrení sťažnosti bolo sťažovateľovi zaslané Oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti listom riaditeľky ZŠ s MŠ zo dňa 4.6.2019. Oznámenie obsahovalo výsledok 
prešetrenia sťažnosti (t.j. konštatovanie, či sú jednotlivé námietky uvedené v sťažnosti 
opodstatnené, resp. neopodstatnené) a odôvodnenie výsledku prešetrenia ku každej časti 
sťažnosti v súlade s § 20 ods. 1) a 2) zákona o sťažnostiach. V oznámení je uvedené, aké 
opatrenia boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 

Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností: lehota na 
odloženie podania, lehota na odloženie sťažnosti, lehota na postúpenie sťažnosti orgánu verejnej 
správy príslušnému na jej vybavenie, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie 
spolupráce sťažovateľa, lehota na poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej správy,  lehota na 
začatie konania o uložení poriadkovej pokuty, lehota na vydanie vnútorného predpisu 
k vybavovaniu sťažností, lehota na potvrdenie sťažnosti v elektronickej podobe sťažovateľom, 
lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia, 
lehota na vrátenie sťažnosti sťažovateľovi ak požiadal o utajenie svojej totožnosti a orgán 
verejnej správy nie je príslušný na jej vybavenie. 

Sťažnosť zo dňa 21.3.2019 bola vybavená dňa 12.4.2019 zaslaním oznámenia výsledku 
prešetrenia sťažnosti. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa § 13 ods. 1) zákona o sťažnostiach 
bola dodržaná. 

Sťažnosť zo dňa 23.4.2019 bola doručená v elektronickej podobe, pričom nebola 
autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu. Sťažnosť bola následne potvrdená vlastnoručným 
podpisom sťažovateľa dňa 29.4.2019, t.j. v lehote do piatich pracovných dní od jej podania. 
Lehota na potvrdenie sťažnosti v elektronickej podobe podľa § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach 
bola dodržaná. 

Sťažnosť bola vybavená dňa 4.6.2019 zaslaním oznámenia výsledku prešetrenia 
sťažnosti. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa § 13 ods. 1) zákona o sťažnostiach bola 
dodržaná.  
 
5. Centrálna evidencia sťažností 

Po vykonaní kontroly predloženej centrálnej evidencie sťažností za roky 2019 a 2020 bolo 
konštatované, že centrálna evidencia sťažností je vedená v súlade s článkom 2 časť A odsek IV. 
Bod 8 Smernice riaditeľa školy upravujúcej postup vybavovania sťažností v ZŠ s MŠ. 
 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
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Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Zápisnice o prešetrení sťažnosti neobsahovali všetky náležitosti, čo 
nebolo v súlade s: 

• § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach  

• článkom 2. časť A odsek IX. bod 1 Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností. 
Kontrolné zistenie č. 2: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti nebolo uvedené, aké 
opatrenia boli prijaté na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku, čo nebolo 
v súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod 5 zákona o sťažnostiach. 

 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri zostavovaní zápisnice o prešetrení sťažnosti dôsledne 
dodržiavať ustanovenia zákona o sťažnostiach a Smernice riaditeľa školy na vybavovanie 
sťažností, ktoré určujú náležitosti zápisnice o prešetrení sťažnosti. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvádzať opatrenia 
prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, v súlade § 19 ods. 1 písm. i) bod 
5 zákona o sťažnostiach. 
 
Ďalšie odporúčania: 

Aktualizovať ustanovenia Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností, najmä: 
- článok 2 časť A odsek V. bod 1 
- článok 2 časť A odsek VIII. bod 4)  
- článok 2 časť A odsek X. bod 3). 

v zmysle vyjadrení kontrolnej skupiny uvedených v časti 1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu 
sťažností a petícií na ZŠ s MŠ Správy z kontroly.  

Návrh správy z kontroly bol vyhotovený dňa 12.2.2021. Návrh správy z kontroly bol 
odovzdaný riaditeľke ZŠ s MŠ dňa 22.2.2021. Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote do 
25.2.2021 žiadne námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 2.3.2021. Dňa 8.3.2021 bol na útvar hlavného 
kontrolóra doručený zoznam prijatých opatrení v ZŠ s MŠ v stanovenej lehote, uloženej v Správe 
z kontroly. ZŠ s MŠ je povinná splniť prijaté opatrenia v lehote do 12.4.2021. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 8.3.2021. 

 
 

Kontrola č. 3/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Andreja 
Kubinu 34, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 19.2.2021 do 12.3.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Centrálna evidencia sťažností 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti:  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené registratúrne denníky ZŠ s MŠ za roky 
2019 a 2020, centrálna evidencia sťažností (ďalej len „CES“) za roky 2019 a 2020, spisy 
sťažností zapísané v CES za roky 2019 a 2020 a vnútorný predpis na vybavovanie sťažností - 
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Zásady postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v podmienkach Základnej 
školy s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava. 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ je upravený zákonom 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 
Podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach „sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby (ďalej len „sťažovateľ"), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.“ 

Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  
➢ ods. 1: „sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe“ 
➢ ods. 2: „meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej 

osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe  musí 
obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa“ 
➢ ods. 3: „sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná; musí z nej byť jednoznačné proti 

komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha“ 
➢ ods. 4: „sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná 

podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového 
miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa“ 
➢ ods. 7: „ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú 

nemá vyhotovenú písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní 
mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, 
ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju 
vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy; povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti 
podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.“ 

Ku dňu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom 
s názvom Zásady postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v podmienkach 
Základnej školy s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava (ďalej len „Zásady“), 
s účinnosťou od 1.8.2017, ktoré obsahujú 19 článkov. 
Kontrolná skupina po preskúmaní Zásad konštatovala, že uvedené Zásady neboli aktualizované 
v zmysle platného a účinného zákona o sťažnostiach vo viacerých článkoch, napríklad: 

1. odloženie sťažnosti a písomné upovedomenie toho, kto podanie podal s uvedením  
dôvodu jej odloženia, 

2. ak sťažovateľ nemá vyhotovenú písomnú sťažnosť, organ verejnej správy sťažovateľa 
príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil, 

3. príslušnosť na vybavenie sťažnosti (v prípade, ak predmet sťažnosti smeruje proti osobe 
riaditeľa školy, je príslušný na vybavenie: 

a) v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-
technických podmienok školy - Štátna školská inšpekcia 

b) v iných oblastiach riadenia – zriaďovateľ), 
4. možné podoby sťažnosti (listinná a elektronická) a posudzovanie náležitosti sťažnosti. 

 
ZŠ s MŠ v súlade s § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach vedie CES oddelene od evidencie 

ostatných písomností a pri jednotlivých sťažnostiach uvádza najmä zákonom stanovené údaje, 
s výnimkou údajov podľa písmena d) – KZ č. 1 (čl. VIII písm. d) Zásad vymedzuje „dátum 
začiatku prešetrovania“, podľa§ 10 ods. 1 písm. d) zákona o sťažnostiach „dátum pridelenia 
sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená“). 

V kontrolovanom období 2019 – 2020 boli na ZŠ s MŠ podľa CES doručené 2 podania 
posúdené a vybavované ako sťažnosť (obidve v roku 2019) nasledovne: 
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1. Sťažnosť bola podaná v 3 vyhotoveniach (1 v elektronickej podobe a 2 v listinnej podobe), 
pričom boli podané tým istým sťažovateľom (otcom, resp. v 1 prípade aj matkou žiaka), v tej istej 
veci, bez uvedenia nových skutočností a z obsahového hľadiska spĺňali náležitosti podľa § 3 
ods. 1 a § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach. Dve vyhotovenia (1 elektronické a 1 listinné) 
neobsahovali náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach; jedno vyhotovenie (listinné) na 
vzorovom tlačive ZŠ s MŠ Záznam o ústnej sťažnosti, tieto náležitosti obsahovalo. Záznam 
o ústnej sťažnosti bol však vyhotovený zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s § 5 
ods. 7 zákona o sťažnostiach, podľa ktorého: „ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy 
osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy 
sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa na orgán 
verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe 
vyhotovila sama“. Doklad preukazujúci zdravotnú neschopnosť vyhotoviť si takúto sťažnosť nebol 
priložený v spisovom materiáli - KZ č. 2. 

Sťažnosť, po doručení na ZŠ s MŠ bola posúdená a vyhodnotená ako sťažnosť 
a následne zapísaná dňa 27.5.2019do CES 2019 pod poradovým číslom 1. 

Podľa § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach: „na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán 
verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli 
porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej 
správy upraví vnútorným predpisom.“ 

V zmysle Zásad, s poukazom najmä na články VII. až XV. je príslušnou na vybavovanie 
sťažností riaditeľka ZŠ s MŠ. 

Sťažnosť bola prešetrovaná štatutárnou zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ a zástupkyňou 
riaditeľky ZŠ s MŠ pre primárne vzdelávanie, čo nebolo v súlade s ustanoveniami čl. IX. ods. 1 
písm. a) v spojení s ods. 3 Zásad - KZ č. 3. 

Podľa § 18 ods. 2) zákona o sťažnostiach: „pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej 
predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak sa sťažnosť 
skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich.“  

V súlade s § 18 ods. 4) zákona o sťažnostiach: „Sťažnosť je prešetrená prerokovaním 
zápisnice o prešetrení sťažnosti.“ 

V Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 16.7.2019 je v predmete sťažnosti uvedené 
meno a priezvisko učiteľky, proti ktorej sťažnosť smeruje, nedostatky, na aké sťažovateľ 
poukazuje (4 námietky) a následne čoho sa sťažovateľ domáha. Priebeh prešetrovania každej 
časti sťažnosti bol následne opísaný a zdokladovaný v prílohách č. 1 až 26 Zápisnice.  

Pri kontrole bolo konštatované, že Zápisnica o prešetrení sťažnosti spĺňala zákonom 
stanovené náležitosti v súlade s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach. Nakoľko sťažnosť bola 
vyhodnotená vo všetkých častiach ako neopodstatnená, nebolo potrebné prijať opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. 

Podľa § 20 ods. 1) zákona o sťažnostiach: „Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného 
oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie 
výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.“ 

Podľa § 20 ods. 2) zákona o sťažnostiach: „V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je 
opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých 
častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.“ 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti bolo uskutočnené listom zo dňa 22.7.2019, 
Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti bolo zaslané každému sťažovateľovi osobitne listom 
zo dňa 22.7.2019 a obsahovalo náležitosti podľa § 20 ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach. K obom 
oznámeniam boli priložené doručenky, ktorými bolo potvrdené prevzatie písomnosti dňa 
24.7.2019. 

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že sťažnosť zaevidovaná v CES 2019 dňa 
27.5.2019 bola vybavená zaslaním oznámenia výsledku prešetrenia sťažnosti dňa 24.7.2019. 
Lehota na vybavenie sťažnosti podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach bola dodržaná. 

Kontrolná skupina pri kontrole vybavovania sťažnosti zaevidovanej v CES pod č. 1 zo dňa 
27.5.2019 konštatovala, že okrem troch kontrolných zistení (vedenie CES, kompetencia na 
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spísanie ústnej sťažnosti a príslušnosť na vybavovanie sťažnosti) ZŠ s MŠ vo zvyšnom procese 
vybavovania postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach. 

 
2. Sťažnosť bola podaná v 2 vyhotoveniach (1 v elektronickej podobe a 1 v listinnej podobe), 
pričom boli podané sťažovateľmi (otcom a matkou žiaka - autorstvo podaní sa zhoduje s autormi 
vyššie uvedenej sťažnosti), v tej istej veci, bez uvedenia nových skutočností a z obsahového 
hľadiska spĺňali náležitosti podľa § 3 ods. 1 a § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach: 
Vyhotovenie v elektronickej podobe neobsahovalo náležitosti podľa § 5 ods. 2 a 4 zákona 
o sťažnostiach; listinná podoba vyhotovená na vzorovom tlačive ZŠ s MŠ ako Záznam o ústnej 
sťažnosti, tieto náležitosti obsahovala. Záznam o ústnej sťažnosti bol však vyhotovený riaditeľkou 
ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach, podľa ktorého: „ak sa 
sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú 
písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť 
v listinnej podobe vyhotovil; ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav 
bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama“. Doklad preukazujúci zdravotnú 
neschopnosť vyhotoviť si takúto sťažnosť nebol priložený v spisovom materiáli - KZ totožné s KZ 
č. 2. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ listom zo dňa 8.10.2019 predvolala zákonného zástupcu na pohovor 
z dôvodu doplnenia informácií zaslaných elektronickou poštou zo dňa 8.10.2019. K uvedenému 
predvolaniu bola priložená doručenka, ktorou bolo potvrdené prevzatie písomnosti dňa 
11.10.2019. Na predvolanie sťažovateľ (otec žiaka) reagoval emailom zo dňa 13.10.2019, 
v ktorom uviedol, že nepríde v určený termín, nakoľko je v práci. 

Po spísaní sťažnosti na ZŠ s MŠ bola dňa 9.10.2019 následne zapísaná do CES 2019 
pod poradovým číslom 2. 

Oznámením o podaní sťažnosti zo dňa 9.10.2019 2019 bola učiteľka, proti ktorej sťažnosť 
smerovala, informovaná o tejto skutočnosti. 

Podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach, v zmysle ktorého: „Orgán verejnej správy odloží 
sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne 
orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.“ Dňa 
16.10.2019 sťažovateľka (matka žiaka) písomne vzala späť sťažnosť zo dňa 
9.10.2019.O uvedenej skutočnosti bola Oznámením o odložení sťažnosti zo dňa 23.10.2019 
informovaná učiteľka, proti ktorej sťažnosť smerovala. 

Nakoľko sťažovateľka v súlade s § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach vzala sťažnosť zo dňa 
9.10.2019 späť, prišlo k jej odloženiu a zároveň vybaveniu v zmysle § 1 ods. 2 tohto zákona. 

Kontrolná skupina pri kontrole vybavovania sťažnosti zaevidovanej v CES pod č. 2 zo dňa 
9.10.2019 konštatovala, že okrem dvoch kontrolných zistení (vedenie CES a kompetencia na 
spísanie ústnej sťažnosti) ZŠ s MŠ vo zvyšnom procese vybavovania postupovala v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach. 
 

Kontrolou registratúrnych denníkov ako aj bežnej  korešpondencie za roky 2019 a 2020 
neboli zistené ďalšie podania, ktoré by z obsahového a formálneho hľadiska spĺňali pojmové 
znaky sťažnosti. 
 

Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ je upravený zákonom č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len „petičný zákon“). Podľa § 1 ods. 1 petičného zákona: 
„každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej 
moci.“ 

Podľa § 5 ods. 7 petičného zákona: „orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok 
vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, 
ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté.“ 

Nakoľko v kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna 
petícia, nebolo potrebné aplikovať § 5 ods. 7 petičného zákona. 
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Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: CES 2019 a 2020 neobsahovali údaj: „dátum pridelenia sťažnosti na 
vybavovanie a komu bola pridelená“, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. d) zákona 
o sťažnostiach. 
Kontrolné zistenie č. 2: Záznam o ústnej sťažnosti zo dňa 27.5.2019 a zo dňa 9.10.2019 bol 
vyhotovený zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 7 zákona 
o sťažnostiach. 
Kontrolné zistenie č. 3: Prešetrovanie sťažnosti zo dňa 27.5.2019 bolo uskutočnené 
zástupkyňami riaditeľky ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s ustanoveniami čl. IX. ods. 1 písm. a) 
v spojení s ods. 3 Zásad. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Zaktualizovať Zásady so súčasne platným a účinným zákonom 
o sťažnostiach. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: Dôsledne posudzovať všetky zákonom stanovené náležitosti 
sťažnosti a v prípade, ak  sťažnosť neobsahuje všetky náležitosti, postupovať v súlade so 
zákonom o sťažnostiach. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 3: Pri vybavovaní sťažnosti dôsledne dodržiavať, s poukazom na 
ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach, ustanovenia Zásad (po ich harmonizácii so 
súčasne platným a účinným zákonom o sťažnostiach), ktoré upravujú príslušnosť na vybavovanie 
sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ. 

 
Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 19.3.2021. 

Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 24.3.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 1.4.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 30.4.2021. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 26.3.2021. 

 
 

Kontrola č. 4/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Ulica 
Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 23.2.2021 do 22.3.2021 podľa jednotlivých 
bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti:  
 
2. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) 

• interná smernica ZŠ s MŠ Zásady vybavovania sťažností (ďalej len „interná smernica“), 
účinná od 27.08.2018. 
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Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len „zákon o petičnom práve“) 
Kontrolná skupina po preskúmaní internej smernice riaditeľa školy na vybavovanie 

sťažností odporučila najmä: 
1. upraviť ustanovenie článku I. bod 5 internej smernice tak, aby podanie v zmysle § 4 ods. 3 

zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy odložil a toho, kto podanie podal, písomne 
upovedomil do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu  

2. upraviť ustanovenie článku II. bod 1 internej smernice tak, aby sťažnosť bolo možné 
podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v zmysle § 5 ods. 1 zákona 
o sťažnostiach 

3. upraviť ustanovenie článku III. bod 1  a bod 2 internej smernice v zmysle § 5 ods. 1 a 7 
zákona o sťažnostiach – umožniť sťažovateľovi, aby si sťažnosť v listinnej podobe 
vyhotovil 

4. doplniť do internej smernice kompetenciu Štátnej školskej inšpekcie vybavovať sťažnosti 
proti riaditeľovi školy v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania 
a materiálno-technických podmienok školy 

5. doplniť v internej smernici kompetenciu, kto bude vybavovať sťažnosti proti postupu školy 
pri vybavovaní sťažnosti, ak to je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. Sťažnosti 
smerujúce proti zamestnancom školy vybavuje riaditeľka školy, preto nemôže riaditeľka 
školy zároveň vybavovať sťažnosti proti vybavovaniu sťažností, nakoľko by to bolo 
v rozpore s § 12 ods. 1 zákona o sťažnostiach.  

 
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  

Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  

- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 
a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 

- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 

- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 
predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 nebolo na ZŠ s MŠ doručené žiadne podanie 

označené pisateľom ako „sťažnosť“. Kontrolná skupina si vyžiadala registratúrne denníky za roky 
2019 a 2020 a náhodným výberom si vyžiadala štyri podania označené v registratúrnom denníku 
ako „záznam z pohovoru“, „oznámenie“, dvakrát „žiadosť“. Podania boli preskúmané z hľadiska 
obsahu, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach, na základe čoho bolo konštatované, že 
jedno z vyžiadaných podaní, ktoré bolo v registratúrnom denníku označené ako „oznámenie“, 
naplnilo všetky pojmové znaky sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach.  

Kontrolná skupina konštatovala, že podanie zo dňa 30.1.2020, označené v registratúrnom 
denníku ako „oznámenie“, nebolo správne posúdené a vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona 
o sťažnostiach, a následne nebolo zaevidované do centrálnej evidencie sťažností, čo nebolo 
v súlade s § 3 zákona o sťažnostiach a článkom I. bod 1. internej smernice. Následne nebolo 
zapísané do centrálnej evidencie sťažností podľa § 10 zákona o sťažnostiach a článku VIII. 
internej smernice – KZ č. 1  

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
3. Vybavovanie sťažností a petícií 

Podľa § 1 ods. 2) zákona o sťažnostiach: Na účely tohto zákona je 
a)   vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia 
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sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti. 

V kontrolovanom období 2019 – 2020 nebolo na ZŠ s MŠ doručené žiadne podanie, 
označené pisateľom ako „sťažnosť“. Podanie zo dňa 30.01.2020 svojím obsahom naplnilo 
pojmové znaky sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach a článku I. bod 1 internej 
smernice. Dňa 2.3.2020 bola na ZŠ s MŠ vyhotovená Zápisnica z prerokovania podania zo dňa 
30.1.2020, kde sa uvádza: „zákonný zástupca nepožaduje riešenie svojho podania ako 
sťažnosti“, v zápisnici je ďalej uvedený podpis sťažovateľa. Nakoľko pisateľ sťažnosti pred jej 
vybavením oznámil, že na vybavení sťažnosti netrvá, v súlade s § 6 ods. 3 zákona 
o sťažnostiach a článku V. bod 3 internej smernice nebola sťažnosť ďalej prešetrovaná. V spise 
sa nenachádzal žiadny úradný záznam o odložení sťažnosti. 
Odporúčanie:  Pri odložení sťažnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach resp. článku V. 
bod 3 internej smernice vyhotovovať Záznam o odložení sťažnosti podľa vzoru v prílohe č. 4 
internej smernice. 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 

Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností: lehota na 
odloženie podania, lehota na odloženie sťažnosti, lehota na postúpenie sťažnosti orgánu verejnej 
správy príslušnému na jej vybavenie, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie 
spolupráce sťažovateľa, lehota na poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej správy, lehota na 
začatie konania o uložení poriadkovej pokuty, lehota na vydanie vnútorného predpisu 
k vybavovaniu sťažností, lehota na potvrdenie sťažnosti v elektronickej podobe sťažovateľom, 
lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia, 
lehota na vrátenie sťažnosti sťažovateľovi ak požiadal o utajenie svojej totožnosti a orgán 
verejnej správy nie je príslušný na jej vybavenie. 

Pisateľ sťažnosti zo dňa 30.1.2020 pred jej vybavením oznámil, že na vybavení sťažnosti 
netrvá, preto bola sťažnosť odložená - v zákonnej lehote na vybavenie sťažnosti 60 pracovných 
dní.  

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
5. Centrálna evidencia sťažností 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach sú orgány verejnej správy povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností podľa tohoto zákona oddelene od evidencie ostatných písomností.  

Údaje, ktoré musí evidencia obsahovať, boli na podmienky ZŠ s MŠ určené internou 
smernicou, upravujúcou postup vybavovania sťažností v článku VIII. – Evidencia sťažností: 
Evidenciu sťažností v škole vedie riaditeľka školy. Evidencia sa vedie oddelene od ostatných 
písomností, pričom musí obsahovať najmä tieto údaje: 
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 
sťažnosti,  
b) údaje podľa § 5 ods. 2,  
c) predmet sťažnosti,  
d) dátum začiatku prešetrovania,  
e) výsledok prešetrenia sťažnosti,  
f) prijaté opatrenia a termíny ich plnenia,  
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej 
sťažnosti,  
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,  
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,  
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,  
k) poznámku. 
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V kontrolovanom období 2019 a 2020 bola doručená jedna sťažnosť, ktorá bola 
nesprávne posúdená a z toho dôvodu nebola zapísaná do centrálnej evidencie sťažností podľa § 
10 ods. 1 zákona o sťažnostiach a článku VIII. internej smernice – KZ totožné s KZ č. 1. 

Na základe vykonanej kontroly centrálnej evidencie sťažností za roky 2019 a 2020 bolo 
konštatované, že centrálna evidencia sťažností obsahuje všetky náležitosti podľa § 10 ods. 1 
zákona o sťažnostiach a článku VIII. internej smernice. 
 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Podanie zo dňa 30.1.2020 nebolo správne posúdené a vyhodnotené ako 
sťažnosť, čo nebolo v súlade s: 

• § 3 zákona o sťažnostiach a 

• článkom I. bod 1. internej smernice, 
následne nebolo zapísané do centrálnej evidencie sťažností 

• podľa § 10 zákona o sťažnostiach a 

• podľa článku VIII. internej smernice.  
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri posudzovaní podaní postupovať podľa § 3 a § 4 zákona 
sťažnostiach a článku I. internej smernice. Podania vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona 
evidovať v centrálnej evidencii sťažností podľa § 10  zákona o sťažnostiach a článku VIII. internej 
smernice.  
 
Ďalšie odporúčania: 
1. Aktualizovať ustanovenia internej smernice, najmä: 

- článok I. bod 5 
- článok II. bod 1  
- článok III. bod 1 a 2 
- článok III. bod 3 a článok IX. bod 1 písm. b) 
- článok XVII. bod 3 

v zmysle vyjadrenia kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom internej smernice uvedeného 
v časti 1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  správy 
z kontroly.  
2. Pri odložení sťažnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach resp. článku V. bod 3 
internej smernice vyhotovovať Záznam o odložení sťažnosti podľa vzoru v prílohe č. 4 internej 
smernice. 
 

Návrh správy z kontroly bol vyhotovený dňa 22.3.2021. Návrh správy z kontroly bol 
odovzdaný riaditeľke ZŠ s MŠ dňa 25.3.2021. Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote do 
29.3.2021 žiadne námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 30.3.2021, odovzdaná bola povinnej osobe dňa 
9.4.2021. ZŠ s MŠ je povinná prijať opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení 
v lehote do 23.4.2021. ZŠ s MŠ je povinná splniť prijaté opatrenia v lehote do 23.4.2021. 

 
 

Kontrola č. 5/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, 
Atómová 1, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 15.3.2021 do 30.3.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
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1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavení 
sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.  

Ku kontrole boli predložené registratúrne denníky ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020, centrálna 
evidencia sťažností za roky 2019 a 2020 a interný predpis Smernica riaditeľa školy upravujúca 
postup vybavovania sťažností (ďalej len „interný predpis“). Dodatočne po preskúmaní 
registratúrnych denníkov bolo ku kontrole vybrané podanie zo dňa 7.5.2019, označené 
v registratúrnom denníku za rok 2019 ako „žiadosť o vysvetlenie k hodnoteniu“.  Počas kontroly 
boli zistené nasledovné skutočnosti: 

 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  

Podľa  § 3 ods. 1  zákona o sťažnostiach sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy,  

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Na základe § 3 ods. 2  zákona o sťažnostiach sa podanie posudzuje podľa obsahu. 
Ku dňu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom 

s názvom Smernica riaditeľa školy upravujúca postup vybavovania sťažností s účinnosťou 
od 1.2.2019 (ďalej len „interný predpis“).  

Kontrolná skupina po preskúmaní interného predpisu na vybavovanie sťažností 
odporučila najmä: 

1. Upraviť ustanovenie článku 4. ods. 4 interného predpisu v prípade odloženia sťažnosti, ak 
sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu 
ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu 
sťažovateľa. 

2. Upraviť ustanovenie článku 5. ods. 1 písm. f) interného predpisu v prípade odloženia 
sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti. 

3. V článku 7 ods. 2 až 5 interného predpisu jednoznačne definovať kompetencie riaditeľa 
a jednotlivých organizačných zložiek ZŠ s MŠ pri vybavovaní sťažností.  

4. Doplniť do interného prepisu príslušnosť na vybavenie sťažnosti v prípade, ak predmet 
sťažnosti smeruje proti osobe riaditeľa školy, v oblasti pedagogického riadenia, úrovne 
výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok školy je príslušná na 
vybavenie Štátna školská inšpekcia, v iných oblastiach riadenia zriaďovateľ. 

 
Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 85/1992 Zb.).  Podľa   § 1 
ods. 1 každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia) na orgány verejnej 
moci. 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 

2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 

musí spĺňať náležitosti:  
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- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 
a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 

- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 

- sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, 
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 

predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 

na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 

Dodatočne bolo ku kontrole vybrané podanie zo dňa 7.5.2019, označené v registratúrnom 
denníku za rok 2019 ako „žiadosť o vysvetlenie k hodnoteniu“.  Toto podanie svojím obsahom 
zodpovedalo definícii sťažnosti podľa § 3  ods. 1 zákona o sťažnostiach, sťažovateľka 
vyjadrovala nespokojnosť s ohodnotením diktátu a školskej slohovej práce svojej dcéry. Podanie 
bolo po doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie je sťažnosťou a pri jeho vybavovaní neboli 
dodržané zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom o sťažnostiach – KZ č. 1 

Na podanie zo dňa 7.5.2019, bola vypracovaná písomná odpoveď dňa 3.6.2019, ktorá 
bola odoslaná pisateľke. 
 
3. Vybavovanie sťažností a petícií 

Podľa § 1 ods. 2 zákona o sťažnostiach na účely tohto zákona je 
a)  vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b)  vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia 

sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 

na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 

Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností napr. lehota na 
odloženie  sťažnosti, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie spolupráce 
sťažovateľa, lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej 
odloženia a podobne.  

V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 
na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 
5. Centrálna evidencia sťažností 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach sú orgány verejnej správy povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene od evidencie ostatných písomností. 
Centrálna evidencia sťažností ZŠ s MŠ obsahovala údaje, ktoré boli totožné s údajmi uvedenými 
v § 10 ods. 1 písm. a) až k) zákona o sťažnostiach. 

V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 
na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1:  Podanie zo dňa 7.5.2019, označené v registratúrnom denníku ako 
„žiadosť o vysvetlenie k hodnoteniu“, svojím obsahom zodpovedalo definícii sťažnosti podľa § 3  
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ods. 1 zákona o sťažnostiach. Podanie bolo po doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie je 
sťažnosťou a pri jeho vybavovaní neboli dodržané zákonné postupy, čo nebolo v súlade 
so zákonom o sťažnostiach. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Dôsledne posudzovať podania podľa obsahu a ak sú sťažnosťou, 
pri ich vybavovaní dodržiavať zákonné postupy v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
 
Ďalšie odporúčania: 
Upraviť ustanovenia interného predpisu na vybavovanie sťažností, najmä: 

- článok 4 odsek 4 
- článok 5 odsek 1 písm. f) 
- článok 7 ods. 2 až 5 

v zmysle zákona o sťažnostiach a vyjadrení kontrolnej skupiny uvedených v časti 1. Legislatíva 
a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ v správe z kontroly.  

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 9.4.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, 
k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 12.4.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 23.4.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 24.5.2021.  

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 12.4.2021. 

 
 

Kontrola č. 6/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Centre voľného času, V jame 3, Trnava (ďalej 
„CVČ“). Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v dňoch od 22.3.2021 do 6.4.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na CVČ 

2. Centrálna evidencia sťažností 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti:  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené registratúrne denníky CVČ za roky 2019 
a 2020, centrálna evidencia sťažností (ďalej len „CES“) za roky 2019 a 2020 a vnútorný predpis 
na vybavovanie sťažností – Smernica o sťažnostiach č. 1/2020. V období od 1.2.2010 do 
31.3.2020 bola v platnosti Smernica riaditeľa č. 2/2010 o sťažnostiach, ktorá v súčasnosti pre jej 
neplatnosť nebola predmetom kontroly. 

 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na CVČ 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach CVČ je upravený zákonom 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 
Podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach „sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby (ďalej len „sťažovateľ"), ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, 
že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej správy, 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.“ 
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Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  
➢ ods. 1: „sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe“ 
➢ ods. 2: „meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej 
osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe  musí 
obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa“ 
➢ ods. 3: „sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná; musí z nej byť jednoznačné proti 
komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha“ 
➢ ods. 4: „sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná 
podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového 
miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa“ 
➢ ods. 7: „ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú 
nemá vyhotovenú písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní 
mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, 
ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju 
vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy; povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti 
podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.“ 

Ku dňu kontroly malo CVČ vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom 
s názvom Smernica o sťažnostiach č. 1/2020 (ďalej len „Smernica“), s účinnosťou od 1.4.2020, 
ktorá obsahovala 12 článkov. Kontrolná skupina po preskúmaní Smernice konštatovala, že 
Smernica vo viacerých článkoch nebola aktualizovaná v zmysle platného a účinného zákona 
o sťažnostiach, napríklad: 

1. Článok 1 bod 1 Smernice definícia sťažnosti nebol v zmysle § 3 ods. 1 zákona 
o sťažnostiach. 

2. Článok 1 bod 4 Smernice odloženie sťažnosti nebol v zmysle § 4 ods. 3 zákona 
o sťažnostiach. 

3. Článok 2 Smernice spôsob podania sťažnosti nebol v zmysle § 5 ods. 1, 4 a 5 zákona 
o sťažnostiach. 

4. Článok 4 ods. 1 Smernice vyhotovenie ústnej sťažnosti nebol v zmysle § 5 ods. 7 zákona 
o sťažnostiach. 

5. Smernica neobsahovala kompetenciu na vybavovanie sťažnosti proti zamestnancom 
CVČ, resp. riaditeľovi CVČ (oblasť pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania 
a materiálno-technických podmienok, ktoré vybavuje v zmysle § 13 ods. 1) zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Štátna školská inšpekcia). 

6. Príloha č. 1 k Smernici (Evidencia sťažností) neobsahovala povinné náležitosti evidencie 
sťažností podľa § 10 zákona o sťažnostiach a Príloha č. 2 k Smernici (Zápisnica 
o prešetrení sťažnosti) neobsahovala povinné náležitosti zápisnice o prešetrení sťažnosti 
podľa § 19 zákona o sťažnostiach. 
Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach CVČ je upravený zákonom č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len „petičný zákon“). Podľa § 1 ods. 1 petičného zákona: „každý 
má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného 
záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci.“ 

Podľa § 5 ods. 7 petičného zákona: „orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok 
vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, 
ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté.“ 

 
2. Centrálna evidencia sťažností 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach „orgány verejnej správy sú povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len „evidencia") oddelene od evidencie 
ostatných písomností.“ Evidencia musí obsahovať najmä údaje vymedzené podľa písmen a) až 
k). 
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Článok 6 Smernice vymedzoval povinné údaje Evidencie sťažností v súlade s § 10 ods. 1 
zákona. Príloha č. 1 ku Smernici pod názvom Evidencia sťažností však tieto povinné údaje 
neobsahovala v plnom rozsahu. 

Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina odporúčala aktualizovať údaje v Prílohe č. 1 
Smernice v súlade s § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach, tak ako je uvedené v bode 1 Správy 
z kontroly č. 6/2021. 

Kontrolnej skupine bola predložená CES za kontrolované obdobie 2019 a 2020. 
V kontrolovanom období nebola na CVČ doručená žiadna sťažnosť, preto v centrálnej evidencii 
sťažností nebolo za uvedené obdobie zaevidované žiadne podanie. Náležitosti CES podľa § 10 
ods. 1 zákona o sťažnostiach boli dodržané. 

Taktiež v kontrolovanom období 2019 - 2020 na CVČ nebola doručená žiadna petícia, 
preto nebolo potrebné aplikovať § 5 ods. 7 petičného zákona. 

 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  

Kontrolou Registratúrnych denníkov za roky 2019 a 2020 bolo preukázané, že 
v kontrolovanom období neboli doručené žiadne podania, ktoré by z obsahového hľadiska spĺňali 
pojmové znaky sťažnosti resp. petície. Na základe uvedeného kontrolná skupina konštatovala, že 
vyhodnotenie tohto bodu kontrolného postupu nemá opodstatnenie. 

 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 

Detto ako v bode 3. 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 

Detto ako v bode 3. 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Detto ako v bode 3. 
 
Odporúčania voči povinnej osobe: 
1. Aktualizovať ustanovenia Smernice, najmä: 

- článok 1 bod 1 
- článok 1 bod 4 
- článok 2 
- článok 4  
- článok 6 
- doplniť kompetencie pri vybavovaní sťažností 
- doplniť náležitosti v Prílohách č. 1 a 2 k Smernici  

v zmysle vyjadrenia kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom Smernice uvedeného v časti 1. a 2. 
Správy z kontroly. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 8.4.2021.Kontrola bola ukončená v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy povinnej osobe 9.4.2021. 

 
 

Kontrola č. 7/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Námestie 
Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava. Cieľom kontroly je preveriť súlad postupu pri 
prešetrovaní sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Povinnou osobou je Základná škola 
s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
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Kontrola č. 8/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, 
Vančurova 38, Trnava. Cieľom kontroly je preveriť súlad postupu pri prešetrovaní sťažností 
a petícií v zmysle platnej legislatívy. Povinnou osobou je Základná škola s materskou školou, 
Vančurova 38. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu:  
1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 


