HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Správa
hlavného kontrolóra o výsledku následných finančných kontrol
č. 5/2013 - č. 8/2013
stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých na základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (náhodný výber ZŠ)
V súlade s ust. § 18 f ods. l písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica „súhrnnú správu z vykonaných
následných finančných kontrol č. 5/2013, č. 6/2013, č. 7/2013 a č. 8/2013“ s nasledovným výsledkom.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica uznesením č. 756/2012 zo dňa 11. decembra
2012 schválilo hlavnému kontrolórovi Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, v rámci ktorého
bolo stanovené vykonať aj kontrolu stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých na základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (vo vybratých ZŠ).
Vzhľadom na vyššie uvedený predmet kontroly, z 13 základných škôl zriadených Mestom
Banská Bystrica, boli pre jej výkon náhodne vybraté 4 základné školy, v ktorých samostatne
prebiehala
•
•
•
•

následná finančná kontrola č. 5/2013 následná finančná kontrola č. 6/2013 následná finančná kontrola č. 7/2013 následná finančná kontrola č. 8/2013 -

Základná škola Trieda SNP č. 20, Banská Bystrica
Základná škola Skuteckého č. 8, Banská Bystrica
Základná škola Moskovská č. 2 Banská Bystrica
Základná škola Spojová č. 14 Banská Bystrica

Cieľom každej kontroly bolo preveriť dodržiavanie postupu a procesných úkonov
pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností v podmienkach základnej
školy v nadväznosti na aplikovanie novely zákona o sťažnostiach č. 9/2013 Z.z. a interných
predpisov vydaných na jeho základe.
* Informácia o priebehu vykonaných kontrol
V súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) novely zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. oblasť
vybavovania sťažností sa stala súčasťou práce aj riaditeľov základných škôl. Týmto im tak
v zmysle ust. § 26 ods. 3 v nadväznosti na § 11 ods. l cit. zákona následne vznikla zákonná
povinnosť vybavovanie sťažností upraviť vnútorným predpisom do šiestich mesiacov
od nadobudnutia účinnosti cit. zákona.
Kontrolou bolo zistené, že základné školy zákonnú povinnosť splnili, keď v podmienkach
svojej školy vybavovanie sťažností upravili vnútorným predpisom, ktorý z hľadiska jeho vecnej
správnosti obsahoval základné zákonné údaje spojené s vybavovaním sťažností. Zákonom
stanovená 6-mesačná lehota na vypracovanie vnútorného predpisu nebola dodržaná v Základnej
škole Moskovská ul. č. 2 Banská Bystrica, nakoľko účinnosť vypracovanej vnútornej smernice
nadobudla dňom 1.9.2010 a nie dňom 1. augusta 2010.

Ďalej bolo zistené, že v podmienkach základnej školy so sídlom na ulici Skuteckého,
Moskovskej a Spojovej vnútorné predpisy na vybavovanie sťažností obsahovali a boli zamerané
aj na oblasť vybavovania petícií, čo kontrolný orgán považoval za formálnu chybu (zbytočné
zapracovanie údajov o vybavovaní petícií). Petičný zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov na rozdiel od zákona o sťažnostiach (ust. § 2 ods. l písm. b)) neukladá základnej škole
petície vybavovať. Petície vybavujú štátne orgány a orgány územnej samosprávy (obec, mesto,
vyšší územný celok).
* Kontrola dodržiavania postupu pri vybavovaní sťažností
Vybavovanie sťažností zahŕňa všetky úkony, ktoré nasledujú po zaevidovaní sťažnosti
a končia písomným oznámením sťažovateľovi o vybavení sťažnosti, t. j. analyzovanie obsahu
prijatej sťažnosti, jej prešetrenie zapracované do zápisnice, oznámenie výsledku sťažovateľovi
s dodržaním zákonnej lehoty. V prípade potvrdenia opodstatnenosti námietok uvedených
v sťažnosti aj prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a ich plnenie.
Na základe uvedeného, kontrolná skupina sa preto zamerala na overenie dodržiavania
tohoto postupu a procesných úkonov spojených s vybavovaním sťažností prijatých na základných
školách v zmysle vypracovaných vnútorných predpisov v nadväznosti na príslušné ustanovenia
podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Bolo zistené, že v podmienkach základných škôl vybavovanie sťažností je v kompetencii
riaditeľa školy, príp. na základe jeho delegovania sťažnosť môžu vybaviť aj zástupcovia školy.
Skontrolované základné školy v súlade s interným predpisom podané sťažnosti prijímali
písomne alebo ústne do vyhotoveného záznamu, následne ich zaevidovali do evidencie sťažností
vedenej osobitne od ostatnej spisovej agendy, ktorá obsahovala základné zákonné údaje a ktoré
kontrolnej skupine poskytovali dostatočný prehľad potrebný pre kontrolu vybavenia každej
sťažnosti. Spisové materiály z vybavovania sťažností obsahovali predtlačené formuláre pre každý
variant, ktorý môže nastať v procese prešetrovania a následného vybavenia sťažnosti.
PREHĽAD O VYBAVENÝCH SŤAŽNOSTIACH, PODNETOCH
doručených ZŠ v kontrolovanom období 2011 - 2012
Základná škola

Kontrolované obdobie 2011

Kontrolované obdobie 2012

Základná škola
Tr. SN Pč. 20
Banská Bystrica

Celkový počet sťažností 4
z toho :
opodstatnené
2
neopodstatnené
2

Celkový počet podnetov 0
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
0

Celkový počet sťažností
z toho :
opodstatnené
neopodstatnené

1

Základná škola
Skuteckého č. 8
Banská Bystrica

Celkový počet sťažností 2
z toho :
opodstatnené
2
neopodstatnené
0

Celkový počet podnetov 0
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
0

Celkový počet sťažností
z toho :
opodstatnené
neopodstatnené

1

Základná škola
Moskovská č. 2
Banská Bystrica

Celkový počet sťažností 0
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
0

Celkový počet podnetov 1
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
1

Celkový počet sťažností
z toho :
opodstatnené
neopodstatnené

1

Základná škola
Spojová č. 14
Banská Bystrica

Celkový počet sťažností 2
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
2

Celkový počet podnetov 2
z toho :
opodstatnené
1
neopodstatnené
1

Celkový počet sťažností
z toho :
opodstatnené
neopodstatnené

1

Základné školy
spolu :

Celkový počet sťažností
z toho :
opodstatnené
neopodstatnené

8

Celkový počet podnetov
z toho :
4 opodstatnené
4 neopodstatnené

3
1
2

0
1

0
1

1
0

0
1

Celkový počet podnetov 0
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
0
Celkový počet podnetov 1
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
1
Celkový počet podnetov 2
z toho :
opodstatnené
0
neopodstatnené
2
Celkový počet podnetov 3
z toho :
opodstatnené
3
neopodstatnené
0

Celkový počet sťažností 4 Celkový počet podnetov
z toho :
z toho :
opodstatnené
1 opodstatnené
neopodstatnené
3 neopodstatnené

6
3
3

Predmetom doručených sťažností v prevažnej väčšine boli vznesené námietky
– na nevhodné a neprofesionálne správanie sa pedagogických pracovníkov - učiteľov voči
žiakom
– na nevhodný výchovný postup, zaujatosť a neodborný prístup pedagógov
– na „údajné protiprávne konanie“ vedenia školy pri riešení žiackeho konfliktu
– na nezákonný postup riaditeľa pri prijímaní žiakov do 1. ročníka ZŠ
– na nesprávny postup vedenia školy pri prešetrovaní „údajného šikanovania žiačky“
V rámci vybavovania sťažností medzi najdôležitejšiu činnosť patrí prešetrovanie sťažností,
pretože vo vzťahu k námietkam vznesených v sťažnosti je nevyhnuté objektívne zistiť skutkový
stav a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a zistené skutočnosti následne zapracovať
do zápisnice, ktorá v zmysle ust. § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach musí obsahovať zákonom
stanovené náležitosti.
Bolo zistené, že kontrolované subjekty uvedenú zákonnú povinnosť dodržiavali, keď
z prešetrovania sťažností vypracovávali zápisnice, obsahom ktorých boli zákonné základné údaje
a pre kontrolu postačujúce.
V prípade prešetrovania jednej sťažnosti riaditeľkou Základnej školy Trieda SNP 20 Banská
Bystrica nebolo postupované podľa čl. 3 ods. 2 vnútornej smernice č. 182010 o vybavovaní
sťažností v nadväznosti na ust. § 18 ods. 1 a § 19 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach, pretože
v zápisnici nebol uvedený zistený skutočný stav, v závere bolo uvedené len zhodnotenie námietok
sťažovateľa ako neopodstatnené).
Kontrolný orgán po skontrolovaní a vyhodnotení prešetrovania a následného vybavenia
každej sťažnosti dospel k záveru, že riaditelia základných škôl v nadväznosti na aplikáciu zákona
o sťažnostiach doručeným sťažnostiam venovali náležitú pozornosť a k ich vybavovaniu
pristupovali ústretovo a veľmi zodpovedne, a to aj napriek zisteným pochybeniam, ktoré boli aj
formálneho charakteru , ako napr.
– sťažovateľ nepodpísal záznam o podaní ústnej sťažnosti,
– zo záznamu o podaní ústnej sťažnosti nebolo zrejmé, na aké nedostatky sťažovateľka
poukazovala a čoho sa domáhala
– po prijatí sťažnosti a jej zaevidovania do evidencie sťažností nebola sťažnosť ďalej v rámci
korešpondencie vedená pod číslom z tejto evidencie
– na písomnom oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti nebola uvedená adresa
sťažovateľa, z čoho tak nebolo zrejmé, komu bol výsledok sťažnosti odoslaný, resp. že
sťažnosť bola vybavená v zákonnej lehote
* Kontrola vybavovania podnetov
Kontrolou bolo ďalej zistené, že riaditelia základných škôl v kontrolovanom období
prijímali a následne vybavovali podania, ktoré nespĺňali pojmové znaky sťažnosti.
Novela zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. oproti predchádzajúcej právnej úprave
v ust. § 4 ods. 1 v nadväznosti na ust. § 3 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. stanovuje postup orgánu
verejnej správy pri doručení podaní, ktoré nie sú sťažnosťami, ale majú charakter dopytu,
vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany
akého svojho práva alebo právom chránených záujmov sa osoba domáha. Podľa cit. paragrafového
ustanovenia v ods. 3, ak je úrad príslušný takéto podanie vybaviť podľa iného právneho predpisu,
interného predpisu, podanie nemusí vrátiť, umožňuje mu rozhodnúť sa o jeho vybavení.

Na základe uvedeného, predmetná kontrola bola preto zameraná aj na vybavenie takýchto
podaní v prípade, že boli v kontrolovanom období podané základnej škole.
Bolo zistené, že riaditeľ Základnej školy na Spojovej ulici v kontrolovanom období roku
2011 a roku 2012 využil túto zákonnú úpravu, keď vybavil celkom 6 podnetov (niektoré z nich boli
označené ako sťažnosť), predmetom ktorých boli hlavne vzájomné vzťahy medzi žiakmi – nezhody,
kupovanie si priateľstva, fyzický atak učiteľom školy, incident medzi žiakom a rodičom jeho
spolužiaka.
Obdobne, riaditeľka Základnej školy na Moskovskej ulici riešila 3 podnety, ktoré podali
rodičia žiakov školy z dôvodu ich nespokojnosti na nevhodné správanie sa učiteliek počas
vykonávania pedagogického dozoru, ich zaujatosť voči deťom - žiakom, ako aj na nevhodné
správanie sa žiaka voči spolužiakom - ubližovanie.
Aj keď kontrolnému orgánu neprislúcha overovať a hodnotiť postupy výchovno-vzdelávacej
činnosti v nadväznosti na školský zákon č. 245/2008 Z.z., v rámci kontroly vybavenia týchto
podaní však bolo preukázané, že obaja riaditelia škôl boli veľmi ústretoví, keď mali snahu riešiť
a vybaviť každú záležitosť tak, aby sa právo fyzickej osoby nezneužívalo a aby neobchádzalo
konanie, ktorého postup upravujú osobitné právne predpisy a interné predpisy vydané na ich
základe.
Taktiež možno vyzdvihnúť prácu so sťažnosťami u riaditeľky Základnej školy Skuteckého
ul. č. 8, Banská Bystrica, ktorá na základe ústne podanej sťažnosti zákonnými zástupcami
prešetrovala problém týkajúci sa šikanovania ich dcéry - žiačky VIII. C jej spolužiakmi. Aj keď
celá záležitosť bola vybavovaná v súlade so zákonným postupom, vrátane procesných úkonov
s tým spojených podľa zákona o sťažnostiach, v danom prípade išlo o podanie, ktoré nespĺňalo
pojmové znaky sťažnosti – námietky smerovali voči žiakom školy a nie proti postupu základnej
školy.
Za sťažnosť podľa ust. § 3 ods. 1 cit. zákona sa považuje podanie fyzickej a právnickej
osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých
sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
Na základe uvedeného, kontrolný orgán pri ukončovaní kontroly odporučil riaditeľom
základných škôl dôslednejšie aplikovať ust. § 3 a § 4 zákona o sťažnostiach, t.j. aby po prijatí
akéhokoľvek podania alebo sťažnosti dôsledne preskúmali, analyzovali obsah námietok v nich
vznesených, ako aj smerovanie proti komu sú zamerané, čím je tak možnosť vybaviť „vzniknuté
problémy“ aj bez dodržiavania náročného administratívneho postupu podľa zákona o sťažnostiach.
Záverečné zhodnotenie

•

Výsledky z vykonaných kontrol boli kontrolným orgánom zapracované
•

do správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013, súčasťou ktorej bolo
uložené riaditeľke ZŠ Trieda SNP č. 20, Banská Bystrica prijať opatrenia na predchádzanie
a odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin vzniku v termíne do 30.6.2013 a správu
o ich splnení v termíne do 30.7.2013. Povinnosti boli splnené (skutočný stav splnenia
prijatých opatrení bude následne overené pri vykonaní následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení, ktorú hlavný kontrolór vykonáva pravidelne v zmysle ust. § 11 písm. e) zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v nadväznosti na ust. § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení

•

do záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2013, nakoľko kontrolou
nebolo zistené porušovanie zákonnosti v práci s vybavovaním sťažností a podnetov

•

do správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2013, v ktorej bolo uložené
riaditeľke ZŠ Moskovská č. 2, Banská Bystrica prijať opatrenia na predchádzanie
a odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin vzniku v termíne do 30.6.2013 a správu
o ich splnení v termíne do 30.7.2013. Povinnosti boli splnené (skutočný stav splnenia
prijatých opatrení bude následne overený pri vykonaní následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení, ktorú hlavný kontrolór vykonáva pravidelne v zmysle ust. § 11 písm. e) zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v nadväznosti na ust. § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení

•

do záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2013, nakoľko kontrolou
nebolo zistené porušovanie zákonnosti v práci s vybavovaním sťažností a podnetov

***
V súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle ods. 4 cit. ustanovenia hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne
sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.
Na základe uvedeného, písomnosti a doklady, ktoré boli kontrolovanými subjektami predložené
ku kontrole a ktoré potvrdili zistený skutkový stav, sú k nahliadnutiu na útvare hlavného kontrolóra
mesta

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

Banská Bystrica 23. augusta 2013

