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o podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností
v

v podmienkach ZVS

Vypracoval Mgr.art. Peter Králik - riaditel' ZUŠ



Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavení

sťažností v podmienkach Základnej umeleckej školy Družstevná 509 Strážske (ZUŠ).

Podľa týchto zásad postupujú všetci zamestnanci ZUŠ.

Článok 1

Podávanie a prijímanie sťažností

1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej

podobe.

2. Fyzické a právnické osoby v prípade, že sťažnosť nezasielajú poštou, podávajú sťažnosti

písomne priamo v riaditeľni ZUŠ.

3. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná. Ak

sťažnosť nebola autorizovaná, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania

potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom. V opačnom prípade bude sťažnosť odložená.

4. Ak sa sťažovateľ dostaví do riaditeľne osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú

písomne riaditeľka sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe

vyhotovil.

Článok 2

Evidencia sťažností

1. Centrálnu evidenciu sťažností vedie riaditeľ ZUŠ (príloha 1).

2. Každé podanie fyzickej alebo právnickej osoby označené ako sťažnosť alebo z obsahu

ktorého je zrejmé, že je sťažnosťou v zmysle zákona a tejto smernice, aj keď takto označené

nie je a bolo zaregistrované v ZUŠ, musí byť bezodkladne postúpené na zaevidovanie

do centrálnej evidencie.

3. V prípadoch, ak nie je jednoznačné, či podanie je alebo nie je sťažnosťou v zmysle zákona

a týchto zásad, posúdenie jeho obsahu vykoná a následne o veci rozhodne riaditeľ ZUŠ.

4. Po zaevidovaní sťažnosti v centrálnej evidencii, riaditeľ na základe obsahu sťažnosti, určí

osobu na vybavenie sťažnosti podľa funkčnej príslušnosti v zmysle zákona a týchto zásad.

5. Opakovanú sťažnosť a ďalšiu opakovanú sťažnosť eviduje registratúrna pracovníčka ZUŠ

v roku, v ktorom bola doručená, v poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.



Článok 3

Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

l. Na prešetrenie a vybavenie sťažnosti smerujúcej proti zamestnancovi ZUŠ je príslušný

priamy nadriadený. V prípade sťažnosti smerujúcej proti registratúrnej pracovníčke, je

príslušný riaditeľ ZUŠ. V prípade sťažnosti smerujúcej proti upratovačke a učiteľom je

príslušná registratúrna pracovníčka.

2. Na prešetrenie a vybavenie sťažnosti proti činnosti riaditeľa ZUŠ je príslušný primátor

mesta.

Článok 4

Lehoty na vybavenie sťažností

1. Poverený zamestnanec príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný prešetriť a vybaviť

ju do 60 pracovných dní.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže riaditeľ ZUŠ lehotu podľa bodu 1 pred

jej uplynutím predlžiť o 30 pracovných dní. O tejto skutočnosti informuje sťažovateľa

písomnou formou.

Článok 5

Prešetrovanie sťažností

1. O prešetrení sťažnosti vyhotoví zamestnanec, ktorý sťažnosť prešetruje zápisnicu podľa

prílohy č. 2 týchto zásad, ktorú postúpi riaditeľovi.

2. V prípade zistenia nedostatkov pri prešetrovaní sťažnosti je povinnosťou zamestnanca:

a) prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku,

b) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

c) predložiť prij até opatrenia riaditeľovi,

d) predložiť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

e) oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia (okrem prípadov utajenia totožnosti sťažovateľa).



Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa "Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole

vybavovania sťažností, podaných v ZUŠ Strážske" - Vnútorný predpis Interná smernica

o vybavovaní sťažnosti č. 1/2015.

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.06.2018 .

V Strážskom: 27.05.2018 ...........! .
Mgr. art. Peter Králik- riaditeľ ZUŠ

Príloha 1 - Evidencia sťažností

Príloha 2 -Zápisnica o prešetrení sťažnosti



o podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní st'ažností, v podmienkach ZUŠ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Družstevná 509, 072 22 Strážske

Zápisnica

o výsledku prešetrenia sťažnosti v zmysle § 19 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

1. Predmet sťažnosti:

2. Miesto a čas šetrenia:

3.Preukázané zistenia:

4.0rganizačný útvar:

5.Podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali:

(meno, priezvisko, funkcia, podpis)

Ak sa zistili nedostatky v zápisnici sa určí kto, akým spôsobom a v akej lehote príjme opatrenia

na odstránenie nedostatkov. Zároveň sa určí povinnosť predložiť správu o ich plnení.

6.Zodpovedná osoba za nedostatky:

(meno, priezvisko, funkcia, podpis)

7. Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov (v lehote do):

8.Správa o plnení opatrení (kontrola opatrení):

9.Kontrola opatrení:

Itl.Podpísy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom

zápisnice

(meno, priezvisko, podpis)

1l.Dátum vyhotovenia zápisnice


