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P.č.
Dátum
doruč.
sťažn.

Meno, priezvisko, adresa 
sťažovateľa
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Proti komu

sťažnosť smeruje
Sťažnosť pridelená na 
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komu a kedy
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Prijaté opatr.
Správa o plnení
opatr.doruč. dňa

Dátum 
odoslania

oznámenia
sťažovateľovi

1. 25.7. postup poskytovateľa soc. služby vedenie CSS Dúbrava OSVaR neopodstatnená 16.8.2019
zrušenie obedov

2.8.2019

2. 5.8. rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu MsÚ Bardejov vecne nepríslušná 16.8.2019
službu

16.8.2019

3. 13.8. neposkytnutie zdravotnej starostlivosti očná ambulancia Levoča OZ sťažnos ť odložená v zmysle ust. § 6 odst. 1 i)
MUDr. Bežilová

16.8.2019

4. 24.9. šikana zo strany vedenia školy, vedenie SPŠ elektrotechnická odbor školstva opodstatnená do 22.11.2019 27.11.2019
zasahovanie do činnosti orgánov škol. v Prešove splnené
samosprávy a do volieb do rady školy 26.9.2019 do 31.1.2020

v riešení
5. 24.9. problém so spojom Levoča - SAD Poprad a.s. HK sťažnos ť odložená v zmysle ust. § 6 odst. 1 a)

Spišská Nová Ves

6. 11.10. správanie zdravotnej sestry očná ambulancia Prešov Slovenská komora sestier vecne nepríslušná 21.10.2019
a pôrodných asistentiek BA

21.10.2019

7. 15.10. predpisovanie liekov a zdravotníckych Senior dom Svida Svidník VšZP Prešov vecne nepríslušná 25.10.2019
pomôcok

25.10.2019

8. 23.10. diskriminácia pri tvorbe rozvrhu zo vedenie ŠUP, Vodárenská Prešov odbor školstva neopodstatnená 16.12.2019

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Centrálna evidencia vybavovania s ťažností za 2. polrok 2019
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strany vedenia školy
29.10.2019

9. 30.10. porušovanie zákonov a bossing zo vedenie ŠUP, Vodárenská Prešov odbor školstva neopodstatnená 16.12.2019
strany vedenia školy

4.11.2019

10. 30.10. pokus o manipuláciu volieb zástupcov vedenie ŠUP Prešov odbor školstva opodstatnená ihneď 16.12.2019
do rady školy, existencia dvoch zápisníc
z volieb do rady školy 4.11.2019

11. 7.11. správnosť konania v pracovo-právnych Gymnázium Vranov n/Topľou Slovenské národné strediskovecne nepríslušná 28.11.2019
vzťahoch zo strany vedenia školy pre ľudské práva

13.11.2019

12. 7.11. hospodárenie školy, nedodržiavanie Gymnázium Vranov n/Topľou odbor školstva neopodstatnená 16.12.2019
rámcového učebného plánu, účelová
úprava rozvrhu hodín... 13.11.2019

13. 6.11. porušovanie zákona členmi kontrolnej odbor školstva Ú PSK sťažnos ť odložená v zmysle ust. § 6 odst. 3
skupiny pri šetrení sťažnosti

14. 3.12. postup odboru školstva pri výberovom odbor školstva Ú PSK sťažnos ť odložená v zmysle ust. § 6 odst. 3
konaní na riaditeľa školy

V Prešove, 27.1.2020
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