
SŤAŽNOSTI, PETÍCIE, NÁVRHY, PODNETY.... 
 

PODANIE:  
 

ADRESA: ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota 

ČAS: v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 15:00 h. 

SPÔSOB:  sťažnosť, petíciu, podnet, návrh alebo iné podanie sa podáva: 

 písomne,  

 ústne, 

 telefonicky na čísle 045/6896129 

 faxom na telefónnom čísle 045/6896129, 

 elektronickou poštou na emailovej adrese zsvlehota@gmail.com 

 alebo iným technicky vykonateľným spôsobom 

  

Vychádzajúc zo zákona NR SR č. č.9/2010 

  Z.z. o sťažnostiach postupujeme pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, prekontrolovaní, písomnom 

oznámení výsledku prešetrenia a aj pri odložení sťažností. 
 

Požiadavky a pripomienky: 

     Požiadavky a pripomienky, ktoré sa týkajú pedagogického procesu a zamestnancov riešime na zasadnutiach 

s Rodičovskou radou pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota a na a rodičovských združeniach v ZŠ aj v MŠ – viď. zápisnice 

z rodičovskej rady a rodičovských združení. Závažnejšie problémy chodu ZŠ s MŠ a zariadení prejednávame na 

zasadnutiach Rady školy pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota – viď. zápisnice z rady ZŠ s MŠ. 

 

 

 



Prijímanie sťažností: 

Sťažnosti sa prijímajú u riaditeľky ZŠ s MŠ. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo 

elektronickou poštou ( sťažovateľ ju musí do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť 

odloží ). Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného 

potvrdenia. Sťažnosť podaná ZŠ s MŠ elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 

215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za písomnú sťažnosť. 

 

Najdôležitejšie zmeny: 

 zákon vylučuje vybavovanie anonymnej sťažnosti 

 základná lehota na vybavenie je 60 pracovných dní  

 upravuje sa počítanie lehôt 

 možnosť podať sťažnosť elektronicky 

Anonymná sťažnosť 

Anonymná sťažnosť sa úradným záznamom odloží. 

Neanonymná sťažnosť musí obsahovať : meno –priezvisko-adresu 

Elektronická sťažnosť 

 do piatich dní od podania musí byť písomne potvrdená s podpisom 

 lehota plynie až po písomnom potvrdení 

 

(1)Vedúci orgánu verejnej správy – ZŠ s MŠ (riaditeľka), v ktorej sa prešetruje sťažnosť, je povinný vytvárať vhodné 

materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti. 

(2) Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi, znáša sťažovateľ. Trovy, ktoré vznikli orgánu verejnej správy – ZŠ s MŠ, znáša tento 

orgán. 

(3) Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažností, zachovávať mlčanlivosť. 

Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť. 

(4) Ak nie je v zákone o sťažnostiach ustanovené inak, na postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažností sa 

nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 


