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Ucelená história existencie Občianskeho združenia SOVA 
v období od júna 2012 do konca apríla 2013 

 

„Traja zakladajúci členovia Občianskeho združenia SOVA sú súčasne členmi Rady školy a členmi Rady rodičov“, toto nie 
jedenkrát zdôraznila pani riaditeľka. 

Na rozdiel od dôvodov, ktoré za tým vidí ona, tento fakt súvisí nielen s ich ochotou pomáhať škole ale aj s tým, že aj vďaka 
svojim funkciám v Rade školy a Rade rodičov, sa dostali k informáciám, ktoré sú pre „bežných“ rodičov nedostupné, no bez 
nich je prakticky nemožné urobiť kvalifikované rozhodnutia. Tento dokument vznikol nielen s pričinením troch zakladajúcich 
členov OZ SOVA (Karin Čambálová, Veronika Adamčíková, Jaroslav Hruškovič) ale aj ďalších aktívnych členov (Michaela 
Bordováčová, Ladislav Kovář) s cieľom umožniť komukoľvek prístup k uceleným informáciám o existencií OZ SOVA v období 
od júna 2012 do konca apríla 2013. 

Už niekoľko rokov sme na každom zasadnutí Rady školy aj Rady rodičov sme počúvali sťažnosti pani riaditeľky na nízke platy 
učiteľov a prosby o pomoc. S nízkymi platmi učiteľov išla ruka v ruke informácia o fluktuácii učiteľov z dôvodu nízkych platov. 
Zhruba od mája 2012 sme mali v hlavách nápad, ako by sme mohli pomôcť, keď nie vyriešiť, tak aspoň zmierniť problém 
s nízkym ohodnotením práce učiteľov na škole. Keďže pri škole fungovalo OZ AVOS, jednoznačne sme plánovali riešiť situáciu 
cez toto OZ.  

Jediná naša informácia o OZ AVOS bola, že vieme, kto je jeho predsedom. Z predchádzajúcich období sme Predsedu OZ AVOS 
poznali, pravidelne sa v minulosti zúčastňoval zasadnutí Rady školy ako pozvaný hosť za AVOS.  Lenže už takmer rok dieťa 
pána Predsedu OZ AVOS školu nenavštevovalo, takže sa zasadnutí Rady školy nezúčastňoval. V navrhovaných termínoch sa 
nám kvôli jeho pracovnému vyťaženiu stretnúť nepodarilo.  

Po zasadnutí Rady školy dňa 28.6.2012, kedy opäť odzneli informácie o odchodoch učiteľov zo školy, sme pani riaditeľku 
informovali, že s predsedom OZ AVOS sa nám nepodarilo spojiť a že tým naše pokusy o stretnutie stroskotali. Rozhodli sme sa 
pre založenie nového občianskeho združenia, ktorého výlučnou náplňou by bolo získavanie financií na „prilepšenie“ učiteľom 
k ich platom. Formu prispievania sme vtedy ešte bližšie nešpecifikovali. 

Na otázku, či názov nového OZ by mal mať blízky názvu AVOS, odpovedala pani riaditeľka súhlasne. 

Hneď 28.6.2012 sme sa dohodli na názve nového občianskeho združenia „SOVA“ a rozdelili si povinnosti súvisiace s jeho 
založením. V júli 2012 sme kontaktovali pani riaditeľku, nakoľko podľa informácií z Ministerstva vnútra bol k založeniu 
občianskeho združenia potrebný súhlas vlastníka budovy, kde bude združenie sídliť. Odkázala nás na pána zástupcu s tým, že 
on potrebné dokumenty administratívne pripraví, treba mu len poslať znenie textu, ktorým bude súhlas udelený. Pán 
zástupca bol ústretový a ochotný, súhlas so sídlom dal podpísať pani riaditeľke ešte v ten deň, o čom nás informoval e-
mailom. Všetky potrebné dokumenty spolu so stanovami sme predložili Ministerstvu vnútra, ktoré dňa 3.8.2012 potvrdilo 
registráciu OZ SOVA. 

Koncom augusta 2012 sme sa stretli s pani riaditeľkou v riaditeľni na Teplickej a informovali sme ju o založení a registrácii 
OZ SOVA. Zároveň sme jej predložili návrh letáku, ktorým sme chceli osloviť rodičov. Súčasne sme deklarovali ochotu 
na spoluprácu s OZ AVOS a kvôli jednoduchším a rýchlejším bankovým prevodom sme sa dohodli na zriadení bežného účtu 
v rovnakej banke ako má OZ AVOS. 

Pani riaditeľke sme navrhli zlúčenie výberu príspevkov rodičov z troch dôvodov: 
• odbremeníme učiteľov od manipulácie s hotovosťou, ktorá nie je v ich náplni práce, 
• rodičia budú mať možnosť prispievať na účet (o tom sa hovorilo už viac rokov), 
• zabezpečíme vyšší výber príspevkov na učiteľov, keď budú oba výbery zlúčené.  

V deň začiatku školského roka 3.9.2012 sme sa opäť stretli, tento krát s celým vedením školy v riaditeľni na Skalickej. 
Pani riaditeľka povedala, že rozmýšľala o navrhovanom zlúčení poplatkov, ale už sa jej to ako dobrý nápad nezdá. Poukázala 
na nevýhody v tom, že na škole nebude k dispozícii neustále hotovosť. Obaja zástupcovia privítali možnosť odbremenenia 
učiteľov od vyberania hotovosti. Nakoniec sme sa rozchádzali s tým, že rodičom oznámime nový spôsob výberu príspevkov 
na stretnutí Rady rodičov a následne na rodičovských združeniach.  

Na zasadnutí Rady rodičov 11.9.2012 sme prezentovali náš zámer. Ukázalo sa, že pre rodičov nebolo odmeňovanie učiteľov 
tak významnou témou. Z ich reakcií bolo zrejmé, že máme na stole zásadnú požiadavku na upratanie v existujúcom systéme 
príspevkov škole. 
Zaviazali sme sa teda nahradiť existujúci výber peňazí v hotovosti prevodom na účet, zaviesť systém účtovania v súlade 
s legislatívou a poskytovať jasné a prehľadné vyúčtovanie. Rodičia nás tiež zaviazali kontrolou nad financiami rodičov 
a plánovaním výdavkov a tiež vzniesli požiadavku na rozšírenie radov členov OZ SOVA, čím by sa výrazne posilnil mandát OZ. 

http://www.ozsova.sk/docs/Suhlas_SpMNDaG.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/suhlas_so_sidlom_mail.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/suhlas_so_sidlom_mail.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/stanovy.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/stanovy.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Triptico.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/navrhy_zmien.pdf


 
História OZ SOVA Apríl 2013 strana 2 z 9 

Kým my sme žili neustále predkladanými problémami vysokej fluktuácie a zabezpečenia kvalitného vyučovania, ostatní 
rodičia žili niečím, čo ich po dlhé roky tlačilo zjavne viac. Známky nespokojnosti však boli prítomné. Každoročne vznikala 
napätá situácia pri vymáhaní vyúčtovania rodičovských príspevkov, ktoré nebolo predkladané, napriek tomu, že to pani 
riaditeľka niekoľkokrát sľúbila. Napätia boli aj pri zvyšovaní príspevkov a požadovaní nových ad hoc príspevkov, ktoré boli 
priamym následkov nutnosti získať dodatočné zdroje pre krytie neschválených nákladov (opravy bez výberových konaní, 
nákup skriniek na školu, atď.) 

Na základe našej prezentácie na zasadnutí Rady rodičov bol návrh nového systému príspevkov prerokovaný na rodičovských 
združeniach (18.9.2012 Teplická, 27.9.2012 Skalická). Na rodičovských združeniach na Teplickej sme pre rodičov mali 
pripravenú prezentáciu v podobe letáku, ktorý sme však už na rodičovských združeniach na Skalickej pre neaktuálnosť 
informácií už nerozdávali. 

Ako podklad na prerokovanie na rodičovských združeniach sme totiž 14.9.2012 distribuovali zástupcom v Rade 
rodičov revidovaný plán činnosti, zostavený na základe podnetov rodičov zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 11.9.2012. 
Finančné údaje sme opierali o najlepšie vtedy dostupné dáta. 

Z jednotlivých tried nám medzitým rodičia zaslali pripomienky k plánu, ktoré sme zosumarizovali a na základe nich sme 
pripravili ďalšie spresnenie zámeru OZ SOVA. Tento dokument sme distribuovali e-mailom dňa 26.9.2012.  

Nespokojnosť so systémom hotovostného výberu príspevkov, ktorý na škole fungoval v minulosti, bola zrejmá aj so sťažností 
rodičov adresovaných zriaďovateľovi (BSK). Následne sa BSK obrátil na školu listom s otázkou, či pracovníci školy vyberajú 
pre OZ SOVA platby v hotovosti.                                   
Bolo pre nás šokujúce, keď vtedy pani riaditeľka verejne poprela všetky naše dovtedajšie dohody, dokonca aj svoj súhlas 
so zriadením sídla združenia a od OZ SOVA sa dištancovala. Ako podporný argument bolo na BSK zaslané dokonca 
aj hromadne podpísané vyhlásenie učiteľov o tom, že nikdy pre (žiadne) občianske združenie peniaze nezbierali. 

Týmto momentom je možné datovať začiatok rozporov medzi činmi a slovami pani riaditeľky vo vzťahu k OZ SOVA. 

Pred rodičovskými združeniami na gymnáziu dňa 27.9. 2012 sa konalo zasadnutie Rady rodičov, na ktorom malo prebehnúť 
hlasovanie o predstavených zámeroch OZ SOVA, ktoré mali byť následne komunikované v triedach. Z dôvodu následného 
konania rodičovských združení v triedach malo zasadnutie Rady rodičov vyhradený čas 60 minút. 

Takmer na celý čas si zobrala slovo pani riaditeľka, obvinila rodičov z nevďačnosti a z toho, že napísali negativistickú sťažnosť 
zriaďovateľovi. Na základe otázok a tlaku BSK sa pani riaditeľka vo svojom prejave k Rade rodičov od OZ SOVA dištancovala. 
Nebol nám vtedy jasný dôvod takéhoto konania, pretože činnosť OZ SOVA a navrhovaný systém hospodárenia s príspevkami 
rodičov bol úplne legitímny. 

Rodičia napriek prezentácií pani riaditeľky v hlasovaní znova potvrdili platby na účet OZ SOVA. Toto bol prvý moment, 
kedy sa rodičia otvorene vzopreli bezvýhradnému nasledovaniu požiadaviek pani riaditeľky. 

V období od 1.10.2012 do 5.11.2012 bola pani riaditeľka PN a jej právomoci neboli riadne delegované. 
To malo za následok, že na škole vznikla paradoxná situácia – učitelia sa sťažovali na chýbajúce peniaze, pričom už dávnejšie 
prevzatá hotovostná záloha vo výške 4.900€ bola zamknutá v trezore a nebolo jasné, či bez pani riaditeľky je možné 
na ňu siahnuť. 

Až 22.10.2012 sme sa sprostredkovane dozvedeli o tejto situácií a pokladňu na Skalickej sme dotovali sumou 1.500€. 
Treba jasne povedať, že počas celého obdobia do konca roka 2012 hotovostný zostatok na škole tvorený zálohou od OZ 
SOVA neklesol pod 1.000€! 

Na tomto príklade neschopnosti riaditeľky školy zaistiť jej riadny chod školy nám bolo neskôr vyčítané, že blokujeme peniaze. 
Tento názor je pani riaditeľkou s akousi zotrvačnosťou naďalej presadzovaný napriek tomu, že za rok 2012 bolo ňou samou 
odsúhlasené a pracovníkmi školy podpísané finálne zúčtovanie potvrdzujúce dostatok hotovosti na škole. 

Okrem tohto krivého obvinenia prebiehal mesiac október 2012 v pokojnej atmosfére. V neprítomnosti pani riaditeľky sme 
komunikovali so zástupcami školy. S odstupom času je možné toto obdobie hodnotiť ako ukážku pragmatickej spolupráce 
OZ SOVA a školy. Za toto obdobie sme riadne zaevidovali a vybavili požiadavky na: 

• Vybavenie lukostreleckého krúžku 
• Vymaľovanie priestorov na Skalickej 
• Stavebnú úpravu priestorov na Skalickej v zmysle špecifikácie p. zástupcu 

Bežným postupom školy bolo realizovanie stavebných prác na majetku školy cez OZ AVOS. Vedenie školy sa tak mohlo vyhnúť 
nutnosti vyhlasovať výberové konania. Zároveň prakticky neexistovala odborne spôsobilá osoba, ktorá by výkon stavebných 
prác kontrolovala a hájila tak záujmy školy, resp. investora, ktorým bol v týchto prípadoch OZ AVOS. Niet sa potom čo 
čudovať faktúram za „práce naviac“, ktoré boli realizované počas letných prázdnin v areáloch na Skalickej a Teplickej. 

http://www.ozsova.sk/docs/Triptico.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Plan_OZ_SOVA.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/navrhy_zmien.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Upresnenie-zameru-OZ-Sova.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OSMS-OZ-SOVA1.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/vyjadrenie_riaditelky.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Interna_evidencia/Z2012-001.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Interna_evidencia/Z2012-003.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_Hotovost_Graf+Polozky_FINAL.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012102313400.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/malovanie_skalicka.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012102314090.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519070.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519110.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519100.pdf
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Tieto sme po dôkladnom zvážení neuhradili, čo neskôr po návrate pani riaditeľky z PN vyvolalo jej obrovskú vlnu nevôle. 
Vtedy sme ešte netušili, že práve tieto dve faktúry sú pre pani riaditeľku kľúčové a budeme sa k nim ešte toľkokrát vracať. 

O týchto faktúrach, najmä však o tej zo Skalickej s pani riaditeľkou nikdy nebolo možné viesť diskusiu. Boli prezentované ako 
úplný imperatív bez akejkoľvek možnosti čo i len debatovať o jednotlivých položkách. A ponúkaná pomoc – prerokovať 
s dodávateľom prípadné preverenie oprávnenosti fakturácie prác naviac, bola tvrdo odmietnutá. Nepripadá Vám 
prinajmenšom podivné, že keď investorovi, ktorým je OZ AVOS (a pani riaditeľka je jeho členom), niekto ponúkne pomoc 
preveriť možnosti ušetriť, tak je takáto snaha pani riaditeľkou marená?  

Ponúkali sme túto pomoc pri rokovaní najmä preto, že niektoré položky sa nám zdali byť neprimerané a dodávateľa sme sa 
na ne chceli aspoň opýtať - v prípade, že by faktúry mali byť uhradené cez OZ SOVA, aby sme mali dostatočné vysvetlenie pre 
rodičov. 

Len čo sme chceli analyzovať konkrétne položky, z úst pani riaditeľky zaznela jediná možnosť (a imperatív) – zaplatiť!!! 

Dňa 9.10.2012 sa na Gymnáziu na Skalickej konalo zasadnutie Rady rodičov. Za vedenie školy sa na ňom nezúčastnila pani 
riaditeľka (bola PN), ale zástupcovia pre ZŠ a Gymnázium. Hlavnou témou zasadnutia bolo prerokovanie návrhu systému 
zbierania a evidencie príspevkov rodičov. Na zasadnutí sa zúčastnil aj pán predseda OZ AVOS. V rozsahu asi  60 minút 
informoval rodičov o úspechoch minulých období. Pri otázkach rodičov pripustil určité pochybenia, najmä v oblasti 
hotovostných výberov. Proti podpisu dal k dispozícií vyúčtovanie AVOSu za školský rok 2011/2012. Prisľúbil dodať 
vyúčtovanie aj za uplynulých 5 rokov, čo sa však doteraz neuskutočnilo. Navrhoval pokračovať v príspevkoch do OZ AVOS 
s tým, že bude sprístupnená platba na účet. Ako je skôr nevidieť z tzv. vyúčtovania, detailný rozpis položiek je pre OZ AVOS 
zjavne neznámym pojmom. 

OZ SOVA potom prezentovalo svoj navrhovaný spôsob výberu príspevkov a Rada Rodičov nakoniec prijala uznesenie 
odporúčajúce rodičom zapojiť sa do projektu OZ SOVA. 

Vďaka neprítomnosti riaditeľky školy bolo toto zasadnutie Rady rodičov posledné, na ktorom o svojich príspevkoch 
rozhodovali sami rodičia. 

Vo vnútri OZ SOVA sme na základe ďalších spätných väzieb od rodičov pracovali na posilnení kontroly rodičov nad použitím 
vyzbieraných financií. Vytvorili sme sériu interných smerníc a procesov ako aj organizačnú štruktúru tak, aby bolo možné 
zapojenie každého aktívneho rodiča do procesu rozhodovania. 

Na stretnutí 8.11.2013 sme návrh procesov prezentovali v škole. Išlo najmä o zavedenie systému formálneho podania žiadosti 
školy o financovanie požiadavky. Táto požiadavka by bola posúdená rodičmi vo Výberovej komisií a následne po jej schválení 
financovaná. 

Okamžite sme však čelili výhradám vedenia školy. Navrhovaný systém bol označený za nepružný a byrokratický. Donekonečna 
nám bolo potom opakované, že učitelia v zborovni tlačivo „požiadavka“ zmietli zo stola a zostali urazení. Nebudú sa vraj 
nikoho doprosovať o peniaze. 

Tu si dovolíme malé odskočenie do budúcnosti. V apríli 2013 zaviedol na škole ekonóm školy p. Makó systém písomného 
podávanie požiadaviek učiteľov vedeniu školy. Vidno teda, že vtedajším problémom nebola nepružnosť a byrokratickosť 
tohto postupu. Bol to len ďalší zástupný dôvod, prečo výber peňazí prostredníctvom OZ SOVA nie je vhodný a prečo musí mať 
vedenie školy príspevky rodičov pod kontrolou. 

Späť do novembra 2012. Nemohli sme súhlasiť s prostým odovzdaním jedného veľkého balíku peňazí. Súhlasili sme 
s prechodným obdobím do konca roka 2012, kedy sme vyzbierané peniaze škole poskytovali po častiach formou zálohy 
a priebežne zúčtovávali bločky. 

Žili sme v tom, že škola vyzbierané peniaze nutne potrebuje a nechceli sme, aby sa nezhody medzi vedením školy a OZ SOVA 
negatívne dotýkali práce učiteľov. Pri spätnom pohľade je však jasné, že v tomto bode sme mali rázne zastaviť akékoľvek 
vyplácanie peňazí mimo schválených projektov. Vtedy sme to však nevideli. Nevideli sme, že peniaze poskytnuté škole sa 
používajú nepremyslene, že sú vedené krížom-krážom na rôznych školských „fondoch“, nesystematicky rozdávané 
alebo naopak upierané žiadateľom z radov učiteľov. 

Nakoľko sme boli neustále vystavovaní tlaku na úhradu faktúr za práce na Skalickej a Teplickej a situácia s neuhradenou 
faktúrou nám bola vykresľovaná ako ohrozenie chodu školy, súhlasili sme aspoň s čiastočnou úhradou. Pretože faktúra 
je vystavená na OZ AVOS, nemohli sme ju zaplatiť priamo. Na základe podpísanej darovacej zmluvy sme poskytli dar 
občianskemu združeniu AVOS. Aj pri takto poskytnutých finančných prostriedkoch sme trvali na dodržaní podmienok 
Darovacej zmluvy. Nakoniec, po dvoch urgenciách, AVOS potvrdil použitie týchto prostriedkov na úhradu zmienených faktúr. 

Ešte považujeme za potrebné zmieniť sa o tom, ako sme určili výšku daru pre OZ AVOS. Na základe poskytnutého vyúčtovania 
AVOSu za školský rok 2011/2012 je zrejmé, že AVOS vtedy mal k dispozícií 16.259,14€ Celková výška faktúr za práce 

http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519100.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/AVOS_vyuctovanie.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Uznesenie_RR_9_10_2012.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/navrhy_zmien.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SOVA_SP_Org.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519110.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519100.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012111615570.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/vypis_AVOS_na_uhradu_4149_13EUR.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/AVOS_vyuctovanie.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/AVOS_vyuctovanie.pdf
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na Skalickej a Teplickej je 20.408,27€. AVOSu sme sa rozhodli poskytnúť rozdiel medzi prostriedkami k dispozícií a výškou 
fakturácie. 

Vtedy, ako aj s odstupom času, hodnotíme tento náš prístup ako maximálne korektný. V novembri 2012 sme však mali 
problém ustáť obvinenia z toho, že opäť spôsobujeme kolaps školy, pretože cez AVOS údajne bolo nutné financovať akési 
tajomné projekty a pre vyžadovanú spoluúčasť AVOSu bolo vraj potrebné, aby AVOS disponoval určitým zostatkom. 

Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť, aké to boli projekty a či to tak bolo naozaj. Vidíme za tým skôr snahu manipuláciou 
„vytiahnuť“ z OZ SOVA čo najviac peňazí. Keďže tlaky boli mimoriadne, podvolili sme sa na úhradu ešte ďalšej časti peňazí nad 
deklarovaný rozdiel tak, aby celková čiastka príspevku OZ SOVA na Občianskemu združeniu AVOS predstavovala 6.000€ 
(druhá darovacia zmluva AVOSu). 

12., 13. a 14.11.2012  sme bez predchádzajúceho avíza začali čeliť ďalšej paľbe kritiky od pani riaditeľky. Opäť sme mali 
na stole, že blokujeme chod školy. Tentoraz sme už do toho údajne zatiahli aj nevinné deti – prvákov. 

Škola vraj nutne musela objednať pre prvákov tlač kníh „Paličkové písmo“, z ktorých sa deti mali učiť. 

Neuveriteľné bolo, že tí z nás, ktorí majú prvákov vedeli, že knihu Paličkové písmo deti v tom čase už dávno používali. 
Navyše škola pre 50 prvákov objednala 500 ks výtlačkov (!). Ešte zarážajúcejšie bolo, že to bolo v cene 1,50€ za kus, teda 750€ 
za dodávku, pričom bežne sa takáto tlač dá obstarať s polovičnými nákladmi. 

Pani riaditeľka nám 15.11.2012 zatelefonovala, že dodávateľ je na škole, priniesol knihy a nutne ich treba zaplatiť. Pripravili 
sme darovaciu zmluvu a po jej podpísaní sme jej peniaze odovzdali. 

Darovacia zmluva obsahuje ustanovenie, podľa ktorého sa obdarovaný (škola) zaväzuje preukázať, že peniaze boli použité 
na deklarovaný účel. Toto mala škola preukázať predložením faktúry, dodacieho listu a jedného výtlačku knihy. 

Ani po 5 mesiacoch a troch urgenciách však vedenie školy tieto doklady nepredložilo. Prváci sa naďalej učili z kníh ktoré mali 
už predtým a ani jeden výtlačok z dodaných 500ks nikto z OZ SOVA nikdy nevidel. Pani riaditeľka opäť nerešpektuje ani to, čo 
sama podpísala. 

To isté stretnutie v škole dňa 15.11.2012 sme ale vnímali aj ako krok vpred, pretože vlastnou rukou pani riaditeľky boli 
podpísané formuláre so žiadosťou o financovanie požiadaviek na: 

• koberce, 
• projektory, 
• audiotechniku, 
• kancelársku techniku, 
• stužkovú. 

Neskôr sa ukázalo, že ide len o podpis ďalšieho zdrapu papiera (podobne ako v prípade tlače učebníc Paličkového písma). 
Odvtedy sme sa s pani riaditeľkou k podpísaným formulárom totiž ešte nevrátili. 

Nami presadzovaný systém financovania bol naďalej označovaný ako zlý, preto sme zaslali vedeniu školy výzvu na špecifikáciu 
spôsobu priebežného financovania. Žiadnu odpoveď sme však nedostali. Po druhej výzve škola odpovedala až v januári 2013 
v zmysle, že nič nie je potrebné špecifikovať, pretože sa zavedený systém ruší a škola sa vracia k starému. 

Vnímali sme narastajúci rozpor medzi nami presadzovanými prioritami - investície do skvalitnenia vzdelávacieho procesu, 
ktoré boli v menšine oproti financiám minutým na krytie prevádzkových potrieb školy. Počas novembra 2012 sme ešte 
niekoľkokrát rokovali s vedením školy o nájdení takého modelu financovania, ktorý by peniaze rodičov prednostne použil 
na podporu vzdelávacieho procesu. Bol tu však železný „zvyk” financovať niektoré prevádzkové náklady školy z peňazí 
rodičov, pričom ich opodstatnenosť je v očiach rodičov len ťažko obhájiteľná. Domnievali sme sa, že cestou budú postupné 
úpravy režimu financovania tak, aby nebolo narušené fungovanie školy, ale tiež aby bol naplnený sľub OZ o sprehľadnení 
a efektívnom nakladaní s peniazmi rodičov. 

Naša snaha hľadať riešenia, však vychádzala naprázdno, nakoľko sme komunikovali s partnerom, ktorému viac záležalo na 
absolútnej kontrole nad finančnými príspevkami rodičov než na dohode v intenciách štandardných a korektných vzťahov. 

November je možné charakterizovať ako posledný mesiac ako-tak normálneho fungovania. Do školy riadne prichádzali 
zálohy, triedni učitelia dostávali peniaze, a zo školy sme dostávali zúčtovacie doklady spôsobom, ktorý možno s trochou 
tolerancie označiť za priebežný. 

28.11.2012 sme mailom avizovali vyhlásenie výberového konania na členov Výberovej komisie a Kontrolnej komisie. 
V OZ SOVA sme privítali nových spolupracujúcich rodičov. 

Ešte počas novembra sme pracovali na projekte UČITELIA, kde sme stále sledovali naplnenie pôvodného cieľa finančného 
posilnenia pedagógov. Tento projekt sme oproti našej pôvodnej predstave výrazne modifikovali - tak, aby účasť v ňom bola 
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výlučne dobrovoľná, a to na strane rodičov aj na učiteľov. Predpokladali sme, že budeme mať možnosť projekt oficiálne 
prezentovať. Uvedomovali sme si, že nie je možné spustiť ho bez súhlasu vedenia školy. 

Môžeme sa len domnievať, že v očiach vedenia školy prezentovaného pani riaditeľkou mal tento projekt zásadný nedostatok  
- rozhodovanie o použití kumulovaných finančných prostriedkov nezostávalo v rukách pani riaditeľky. Rozhodovať mali 
rodičia. Navrhovaný projekt totiž počíta s priradením odmeny učiteľovi podľa vôle prispievateľa. 

Na zasadnutí Rady rodičov, ktoré sa konalo 5.12.2012 charakterizovala pani riaditeľka spoluprácu školy s OZ SOVA v mene 
učiteľov ako nepružnú, byrokratickú a oberajúcu učiteľov o komfort, na aký boli z minulosti zvyknutí. Ďalšia námietka 
sa týkala dobrovoľnosti výberu príspevkov od rodičov. Tiež bol odmietnutý systém plánovaných výdavkov a písomné 
formulovanie požiadaviek na preplatenie aktivít školy.  

Ani sa nám nechce veriť, že je možné takéto námietky myslieť vážne – naša škola je predsa štátnou školou. 
Určite nie obyčajnou, no napriek tomu príspevky rodičov iné než dobrovoľné ani byť nesmú. A plánovanie výdavkov? Nie je 
práve ono základom zdravého hospodárenia s dostupnými financiami? Isteže je pohodlnejšie načierať do kasy a  jej zdroje 
využívať bez nutnosti zaoberať sa tým, či sme nemohli inde nakúpiť lacnejšie alebo nebodaj si najprv spočítať, či v nej máme 
dosť aj na nové šatňové skrinky... 

Peniaze do triednych fondov sa OZ SOVA snažilo doručovať vždy začiatkom mesiaca, rovnako ako hotovostnú zálohu, 
ktorú sme ešte aj priebežne dopĺňali. V čase konania zasadnutia Rady rodičov v decembri 2012 disponovala podľa evidencie 
OZ SOVA škola hotovosťou vyššou než 10.000€. To je čiastka, ktorá bola odovzdaná do školy a nebolo v tom čase 
dokladované jej spotrebovanie.  

Pani riaditeľka na zasadnutí Rady rodičov okrem iného vyhlásila, že vzhľadom na nepredloženie projektu financovania 
pedagógov (a ten nebol dovtedy v konkrétnom znení predložený aj kvôli výslovnému nesúhlasu pani riaditeľky s realizovaním 
projektu tohto typu) fungovanie OZ SOVA považuje za zbytočné a vyzvala rodičov, aby svoje príspevky odovzdávali do rúk 
triednym učiteľom, ktorí vraj písomne vyjadrili súhlas s výberom príspevkov od rodičov určených pre školu. A to napriek 
tomu, že v septembri 2012 pre potreby BSK údajne podpisovali vyhlásenie, že príspevky od rodičov nevyberajú.  

Pani riaditeľka sa posťažovala aj na neochotu OZ SOVA uhradiť v plnej výške faktúry za opravy budov školy (152012 
a 162012). Objednávateľom prác bolo OZ AVOS. Už sme popísali našu pozíciu ohľadom výšky príspevku, ktorý sme na úhradu 
týchto faktúr boli ochotní uvoľniť. 

Jeden z rodičov, ako osoba bezplatne vykonávajúca daňové poradenstvo pre OZ AVOS oboznámila členov Rady rodičov s tým, 
že v minulosti prebiehal výber príspevkov v poriadku - určitá časť príspevkov rodičov bola použitá školou na pokrytie 
prevádzkových nákladov a zvyšok bol vložený na účet OZ AVOS. To ich spolu s ďalšími darmi a príspevkami 2% z dane údajne 
riadne evidovalo vo svojom účtovníctve. Nakoľko zďaleka nie všetci rozumejú účtovníctvu, prešla drvivá väčšina účastníkov 
stretnutia túto informáciu bez povšimnutia. Nebolo to náhodou ale v praxi tak, že na pokyn štatutára sa vyberali od rodičov 
príspevky bez presnej účtovnej evidencie, používali sa na to, na čo sa štatutárovi zdalo byť vhodné a ak niečo zostalo, vložili sa 
na účet AVOSu, kde sa už poctivo účtovne zaevidovali? Toto len dokresľuje celkový obraz nakladania s finančnými 
prostriedkami rodičov v minulosti. A preto odpor, s ktorým sa snaha OZ SOVA o zmenu v tomto systéme (smerom k účtovne 
korektnému, kontrolovateľnému a transparentnému systému práce) stretáva, je čím ďalej, tým pochopiteľnejší. 

Decembrové zasadnutie  Rady rodičov sa v značnej miere zaoberalo pripomienkami jej členov k činnosti OZ SOVA, najmä však 
k upraveným stanovám, pričom nám bolo vytknuté nezapracovanie všetkých požiadaviek rodičov. Na adresu činnosti OZ 
SOVA zazneli aj pozitívne ohlasy – tie sa týkali najmä transparentnosti údajov o výbere a čerpaní príspevkov rodičov. 

Rada rodičov nakoniec odporučila obom občianskym združeniam (AVOS aj SOVA), aby na najbližšom zasadnutí Rady rodičov 
koncom januára 2013 predložili svoj plán ďalšieho fungovania pri škole a zároveň zvážili možnosť zlúčenia sa do jedného 
občianskeho združenia. Okrem toho Rada rodičov odporučila rodičom pokračovať v prispievaní do OZ SOVA do konca prvého 
polroka aktuálneho školského roka. Znenie zápisnice obsahujúce aj ďalšie informácie priamo nesúvisiace s obsahom tohto 
textu nájdete tu. 

Na základe záverov zasadnutia Rady rodičov sme teda 12.12.2012 predsedovi OZ AVOS, poslali list so žiadosťou o navrhnutie 
termínu stretnutia. Aj napriek pokračujúcej komunikácii sa nám nepodarilo na termíne stretnutia sa dohodnúť. 

18.12.2012 sme boli v súvislosti s príspevkami rodičov kontaktovaní televíziou Markíza. Našu odpoveď ocenila 
aj pani riaditeľka. Aj preto nás prekvapili neskôr vyslovené narážky na súvislosť medzi vysielanou reportážou a OZ SOVA. 

Na výhrady k stanovám OZ SOVA predneseným na zasadnutí Rady rodičov sme reagovali ich ďalšou úpravou, ku ktorej došlo 
po diskusii s najvýraznejšími kritikmi. Nové stanovy schválila Členská schôdza OZ SOVA 27.12.2012. 

Po Novom roku sme pani riaditeľke pripomenuli našu žiadosť z konca novembra 2012. Odpovede sme sa dočkali. Absolútne 
odmietavej.  
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V dňoch 8. a 9.1.2013 si väčšina rodičov našla vo svojich e-mailových schránkach oznam vedenia školy o návrate 
k predchádzajúcemu spôsobu výberu príspevkov od rodičov – a to do rúk triednych učiteľov. Keďže bol tento oznam 
v rozpore so závermi posledného zasadnutia Rady rodičov, Rada rodičov naň reagovala nesúhlasne. Pre nás bol postoj 
vedenia školy tiež nepochopiteľný, preto sme naň na našich stránkach reagovali. V ten deň sme okrem iného škole poskytli 
ďalšiu hotovostnú zálohu, ktorej prevzatie potvrdila sama pani riaditeľka. Hneď na druhý sme od pani riaditeľky 
dostali odpoveď.  

Ako môže riaditeľ štátnej školy, ktorej fungovanie finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ, obviniť členov akéhokoľvek 
občianskeho združenia z toho, že znemožňujú chod školy?!  

Je v poriadku, keď dostatočnosť svojich argumentov deklaruje len ten, ktorý ich predložil a pritom na otázky, 
ktoré sme v tejto súvislosti položili, nebol ochotný odpovedať?  

Ktoré konkrétne kroky predstaviteľov OZ SOVA poškodzujú meno školy?  

Čo môže škole uškodiť viac než to, že rodičia, ktorí dobrovoľne prispievajú škole nemajú už niekoľko rokov možnosť dozvedieť 
sa, ako boli ich príspevky použité? Alebo to, že občianske združenie, ktorého členom je i pani riaditeľka, nie je ochotné 
sprístupniť ani tú časť svojej účtovnej evidencie, ktorá sa priamo týka príspevkov rodičov?  

A ak pani riaditeľka garantuje „transparentnosť vynaloženia každého jedného eura v prospech našich detí“, 
kedy tomuto sľubu dostojí a doklady predloží, keď na stránkach školy chýbajú aj údaje, k zverejňovaniu ktorých ju ako 
štatutára školy zaväzuje platná legislatíva? 

20.1.2013 sme zverejnili Zúčtovanie príspevkov rodičov zo záloh poskytnutých škole - za obdobie prvých piatich mesiacov 
školského roka ako aj graf zobrazujúci stav nezúčtovanej zálohy poskytnutej škole v priebehy tohto obdobia. 
Na mimoriadnom stretnutí členov Rady rodičov z tried na prvom stupni, ktoré sa konalo 21.1.2013 pani riaditeľka označila 
tento graf za klamlivý a údaje v ňom za zavádzajúce. Pričom rozdiel medzi údajmi v tomto grafe a údajmi, ktoré odsúhlasila na 
stretnutí 19.2.2013 (nájdete ich TU) vyplývajú len z revízií dokladov, ktoré občianskemu združeniu škola poskytla. 
Z koncoročného zúčtovania boli vyňaté výdavky vynaložené na kúpu alkoholických nápojov či položiek na reprezentovanie 
školy. Uznávame, že všetci sme omylní... no sú chyby a CHYBY. A aspoň jedno „prepáčte“ by si rodičia zaslúžili. 

30.1.2013 sa konalo ďalšie zasadnutie Rady rodičov. Naplánovaný program bol pomerne bohatý. Zmenil sa však hneď po tom, 
ako slovo prevzala pani riaditeľka. Pri všetkej úcte, ktorú si pani riaditeľka zaslúži nielen z titulu svojej pozície, 
ale najmä zásluh, je tento fakt nespochybniteľným argumentom v prospech sformalizovania Rady rodičov, vrátane jej štatútu 
(o ktorom sa „vďaka“ pani riaditeľke ani nediskutovalo). Ukázalo sa, že pani riaditeľka nepovažuje Radu rodičov za svojho 
partnera, ale za ďalší nástroj na dosahovanie svojich cieľov – čo by v prípade jasných pravidiel fungovania Rady rodičov tak 
jednoduché nebolo.  

Pani riaditeľka predstavila novú a údajne „jedinú legálnu možnosť“ prispievania rodičov škole, a to prostredníctvom 
darovacieho účtu školy. Sme síce presvedčení, že nejde o jediný legálny spôsob, privítali sme ale fakt, že sa javí byť v súlade s 
legislatívou.  

Na našich stránkach sme zverejnili informácie o tom, ako darovací účet funguje (nakoľko na stránkach školy takéto informácie 
chýbali a chýbajú dodnes) a aj stručný prehľad možností, ako môžu prispievatelia do OZ SOVA s nespotrebovanou časťou 
svojich príspevkov naložiť. Vzhľadom na naše stanovy, záväzky voči prispievateľom na účet OZ SOVA, ako aj zisteniam 
Kontrolnej komisie OZ SOVA, sme si nemohli dovoliť previesť na Darovací účet školy kompletný zostatok z príspevkov.  

Boli sme a stále sme presvedčení, že keď niekto peniaze poskytuje má právo požadovať vydokladovanie ich použitia a je 
prirodzené sa tohto práva nevzdávať. 

Na stretnutie Rady rodičov sme v súlade s požiadavkou rodičov pripravili prezentáciu – návrh ďalšieho fungovania OZ SOVA. 
Keďže sa však program stretnutia nepodarilo uskutočniť a bolo pre nás neprijateľné zmieriť so zásahom proti právu rodičov 
byť o našich plánoch informovaní, pripravenú prezentáciu sme publikovali. S odstupom času nás teší takmer 140 zhliadnutí 
tejto prezentácie. 

Už dávnejšie sme s pani riaditeľkou komunikovali náš zámer zorganizovať pre žiakov školy sériu prednášok so zaujímavou 
osobnosťou. Jej súhlasné stanovisko sme získali ešte v období relatívne dobrej spolupráce. Teraz bolo stále zrejmejšie, že táto 
prednáška je pani riaditeľke tŕňom v oku. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa prednáška bude môcť uskutočniť na škole, 
alebo budeme musieť hľadať alternatívny priestor. V reakciách sa pani riaditeľka zameriavala prevažne na preukázanie toho, 
ako sa to nedá - raz bol priestor v škole obsadený, inokedy to „nevychádzalo“ časovo. Postoj pani riaditeľky však asi najlepšie 
vykresľuje jej výrok, „Aj my si môžeme kedykoľvek zaplatiť prednášku pána M...,  nepotrebujeme, aby si SOVA na tejto 
prednáške budovala svoje PR.“  

Nakoniec však zvíťazil zdravý rozum, organizácia bola delegovaná na zástupcov, prednáška sa uskutočnila 7.2.2013 a bola 
úspešná. Potešilo nás mnoho pozitívnych ohlasov a vyše 170 pozretí záznamu prednášky. 
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http://www.ozsova.sk/docs/Nalozenie_s_uz_prijatymi_prispevkami.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0rIu8sdWnrE
http://www.youtube.com/watch?v=4dBkFbhfUr8&list=PLYIxkfWZCl8klIQtMFf8oJOuRVZkDCR1A
http://www.youtube.com/watch?v=4dBkFbhfUr8&list=PLYIxkfWZCl8klIQtMFf8oJOuRVZkDCR1A
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Nedá nám však nepovedať, že hrozba pozitívneho dojmu z OZ SOVA bola pre pani riaditeľku zrejme taká neprijateľná, že 
akékoľvek aktivity tohto druhu do budúcnosti neprichádzali do úvahy. Sme naďalej v kontakte s ľuďmi, ktorých prednášky by 
mohli byť pre deti zaujímavé. No nedovolíme si zaťahovať ich do malicherností na škole a riskovať škandálny priebeh akcií. 

Perličkou medzi reakciami na zverejnený záznam prednášky bola reakcia pána zástupcu, ktorý žiadal okamžité stiahnutie 
prezentácie z webu, pretože záznam bol vyhotovený v rozpore so školským poriadkom. 

Hneď večer po prednáške Doc. M... (7.2.2013) bol OZ SOVA doručený e-mail riaditeľky školy , v ktorom sa „celá škola“ 
opakovane dištancuje od všetkých aktivít OZ SOVA. Najmä časť „Takéto aktivity, aké pripravujete, si škola v rámci kompetencií 
dokáže zabezpečiť sama a nedovolím aby ste ako cudzí subjekt... zasahovali do výchovno-vzdelávacieho procesu...“ 
je v rozpore s tým, že prednášku sme mali riadne dohodnutú a odsúhlasenú. 

Paradoxne, i napriek deklarovanému dištancovaniu sa od OZ SOVA na verejnosti, už nasledujúci deň sme zaznamenali 
požiadavku školy na prísun ďalších peňazí. Toto chápeme ako jasne vyslovenú požiadavku na spoluprácu. Odpovedali sme 
teda e-mailom dňa 11.2.2013. 

Ešte v ten večer sme dostali ďalší e-mail od pani riaditeľky. Najmä časť „Chcem len zdôrazniť, že na poslednej RR bola 
vyjadrená iná vôľa rodičov a preto aj váš argument, že rešpektujete vôľu rodičov je zavádzajúci.“ je v rozpore s tým, aká vôľa 
rodičov bola na Rade Rodičov vyjadrená. Tam sa totiž nevyjadrovala žiadna vôľa, hlasovanie bolo násilne zrušené a jediným 
a hlavným bodom programu bol prejav pani riaditeľky. Na tento mail sme nakoniec ani neodpovedali. Z povahy, ako je 
napísaný, sa odpovede ani nedožaduje. 

11.2.2013 bola všetkým rodičom adresovaná Výzva riaditeľky školy, ktorú chápeme ako maximálnu formu očierňovacej 
kampane. 

Úplne nepokryte je vo výzve vyjadrené, že OZ SOVA je zodpovedné za zlý stav financií na škole. Bez akejkoľvek sebareflexie sa 
opomína fakt, že za uplynulé obdobie OZ SOVA vôbec nezasahovalo do toho, na čo budú peniaze použité. Peniaze boli minuté 
práve vedením školy, ktoré ich dostalo plne k dispozícií. Zároveň rovnaký dokument preukazuje, že záloha peňazí na škole 
nikdy neklesla pod 1000€. 

Úplne legitímna snaha OZ SOVA o kontrolu hospodárnosti použitia rodičovských príspevkov je podaná ako hrubé zasahovanie 
do záležitostí školy. Vo výzve sa samozrejme opomína fakt, že škola pracuje s  rozpočtom zriaďovateľa, ktorý pokrýva všetky 
aspekty fungovania školy a príspevky rodičov sú popri ňom mikroskopické (cca 1.730.000€ vs 50.000€). Práve príspevky 
rodičov sú podávané ako niečo, od čoho je škola akoby životne závislá. 

Napriek uvedenej mediálnej nepriazni zotrvávame na nezmenenej pozícií . OZ SOVA nie je organizácia podliehajúca vedeniu 
školy, no chce byť jeho rovnocenným partnerom. Naše konanie si nemožno vynucovať. Pripúšťame iba princíp dohody. 

15.2.2013 nadobudla platnosť tzv. smernica o poplatkoch. Smernica bola pokračovaním nastúpenej línie platieb rodičov 
cez Darovací účet. Že bola šitá horúcou ihlou dokazujú nielen reakcie rodičov, ktoré na seba nedali dlho čakať, ale najmä 
skutočnosť, že hneď v nasledujúcich týždňoch sa ukázala ako nepoužiteľná a škola bola nútená od každého rodiča žiadať 
podpis darovacej zmluvy, čo je v rozpore s ustanoveniami smernice. 

Vo vzťahu so školou sa naplno začal prejavovať rozpor vo vnímaní príspevkov rodičov. Neustále sme počúvali 
ako zadržiavame peniaze a blokujeme chod školy. V skratke by sa dal postoj pani riaditeľky vyjadriť ako „zmiznite odtiaľto, 
ale ešte predtým dajte peniaze“. 

V našom ponímaní sme správcami príspevkov, ktoré nám rodičia zverili a máme povinnosť narábať s nimi hospodárne. 
Na základe predchádzajúcich skúseností s hospodárením školy s príspevkami rodičov sme odmietli previesť zostávajúce 
prostriedky na Darovací účet školy bez špecifikácie ich použitia a podpisu darovacej zmluvy, v ktorej budú opomenuté práva 
darcu. 

V tomto období bol už na stránke OZ SOVA funkčný formulár, ktorý umožňuje prispievateľom svoje individuálne podiely buď 
vrátiť na vlastný účet alebo previesť na Darovací účet školy. Spracovali sme podrobný popis toho ako Darovací účet 
funguje, ako je možné naložiť s prostriedkami darcov na účte OZ SOVA. 

Sme toho názoru, že voľnosť darcov nie je obmedzená a ku svojim peniazom sa môžu kedykoľvek dostať a poukázať ich 
na Darovací účet školy buď z vlastného účtu alebo cez účet OZ SOVA. 

Nie je teda možné tvrdiť, že OZ SOVA zadržiava peniaze. Áno, OZ SOVA disponuje finančnými prostriedkami, 
avšak tieto sú tvorené príspevkami rodičov, ktorí si neprajú previesť ich na Darovací účet školy, ale prajú si, aby s nimi 
hospodárilo občianske združenie SOVA spôsobom, ktorý deklaruje. 

Medzitým pokračuje schizofrénia, keď sa škola na jednej strane dištancuje od OZ SOVA a na druhej strane sme stále častejšie 
vyzývaní k poskytnutiu ďalšej zálohy tak, ako v predchádzajúcom období. 

http://www.ozsova.sk/docs/2013-02-07_JL-SOVA.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/2013-02_JL_to_SOVA.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/mail_smnd_ziadost.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/ozn.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_Hotovost_Graf+Polozky_FINAL.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_Hotovost_Graf+Polozky_FINAL.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/smernica-1-2013.pdf
http://smnd.forum7.net/t2-topic#15
http://www.ozsova.sk/docs/ORP.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_F_VK-Vyber_2012_088.pdf
http://oz-sova.webnode.sk/otazky-a-odpovede/spracovanie-zostavajucej-pomernej-casti-prispevku/
http://www.ozsova.sk/docs/Darovaci_ucet.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Darovaci_ucet.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Nalozenie_s_uz_prijatymi_prispevkami.pdf
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S poskytnutím zálohy sme v určitom momente súhlasili za podmienky, že budú doriešené všetky staré zálohy, predložené 
doklady na zúčtovanie a podpísané s nimi súvisiace darovacie zmluvy. Všetku agendu sme pripravili na stretnutie dňa 
19.2.2013. 

Stretnutie sa uskutočnilo v mimoriadne napätej atmosfére. Za školu sa ho zúčastnili pani riaditeľka, pán zástupca, pani 
sekretárka a pán ekonóm, za  OZ SOVA pán Hruškovič a pani Adamčíková. Hneď v prvom bode programu stretnutia pani 
riaditeľka odmietla podpísať darovacie zmluvy, ktoré už predtým dostala k dispozícií elektronicky. Stretli sme sa teda 
zbytočne. Uvedené dôvody boli natoľko zmätočné, že spätne ani po konzultácií zúčastnených nie sme schopní ich citovať. 

Priebeh a výsledok tohto stretnutia naplno odhalil fakt, že škola tie zmluvy už nikdy nemôže podpísať, pretože príspevky 
rodičov v roku 2012 neboli zrejme v účtovníctve nijako evidované a zmluvy zachytávajúce plnenia práve za toto obdobie by 
tento nedostatok preukázali. 

Ešte 19.2.2013 píšeme poverenému zástupcovi školy žiadosť o stretnutie. Odpoveď je však vyhýbavá a vôbec nenasvedčuje 
snahe aktuálne problémy riešiť. 

Nehľadiac na platnú smernicu, nehľadiac na potrebu finančných tokov cez Darovací účet, nehľadiac na predchádzajúce 
deklarácie o dištancovaní sa od OZ SOVA, 25.2.2013 máme opäť na stole požiadavku na peniaze v hotovosti. Odpovedáme e-
mailom v súlade s vyššie uvedeným princípom predkladania úplných a riadne kalkulovaných požiadaviek na financovanie. 
Rovnako píšeme na školu aj oficiálny list v tomto duchu. 

Nakoľko sa blížil termín finančnej uzávierky roku 2012, potrebovali sme aj my uzavrieť dokladovú agendu. Pre každú uzavretú 
darovaciu zmluvu sme sa museli prácne domáhať plnenia. 

V prípade zmluvy s OZ AVOS sme združenie vyzvali na plnenie podľa bodu II/2. 

V prípade zmluvy so školou sme školu vyzvali na plnenie podľa bodu II/2. 

V oboch prípadoch bola ochota poskytnúť plnenie vyplývajúce zo zmluvy na bode mrazu. Zmluvy sú pre pani riaditeľku 
len zdrapom papiera. V prípade zmluvy s OZ AVOS sme potvrdenie dostali po druhej urgencii. V prípade zmluvy so školou 
plnenie nemáme k dispozícií ani k 30.4.2013. 

V priebehu prvej dekády marca takmer prestali prichádzať požiadavky rodičov na vrátenie alebo presun nespotrebovanej 
časti príspevkov poskytnutých do OZ SOVA. Celkovo sme za uplynulé obdobie vybavili asi 90 žiadostí. 

Môžeme teda dosť dobre predpokladať, že všetci rodičia, ktorí sa rozhodli peniaze vybrať alebo previesť na Darovací účet 
školy tak už urobili. 

Postoj OZ SOVA, kedy jednoznačne požadujeme predloženie riadne kalkulovaných požiadaviek na financovanie je teda 
o to legitímnejší a takto teraz pristupujeme ku všetkým prijatým požiadavkám. 

14.3.2013 bola konečne podpísaná darovacia zmluva na peniaze do tried (tzv. triedny fond). Škola mala zmluvu k dispozícií 
od 22.2.2013, ale medzitým sa zrejme javilo výhodnejšie hrať divadielko o nedostatku peňazí, ako reálne podpísať zmluvu 
a zabezpečiť čerpanie prostriedkov. Potešili sme sa podpisu zmluvy a verili sme, že sa peniaze dostanú triednym učiteľom do 
tried. Obrovským sklamaním pre nás je, že pre vedenie školy je aj táto zmluva iba zdrapom papiera, ktorý sa neobťažuje plniť. 
Rovnako ako v prípade už dávnejšie podpísaných Darovacích zmlúv, aj tu sa musíme domáhať potvrdenia zmluvného plnenia. 
Horšie však je, že nejde len o papierovú formalitu, ale že peniaze reálne neboli triednym učiteľom vyplatené. Plnenie 
vyplývajúce zo zmluvy nie je k dispozícií ani ku dňu 30.4.2013. 

20.3.2013 bol všetkým rodičom prostredníctvom triednych učiteľov rozoslaný mail ekonóma školy, ktorý nepriamo priznáva 
diletantský spôsob spracovania tzv. smernice o poplatkoch a dodatočne vyzýva na podpis darovacej zmluvy na akúkoľvek 
čiastku. Smernica v tomto zmysle modifikovaná nebola, takže naďalej existuje zmätočná informácia o náležitostiach platby 
na Darovací účet školy. 

28.3.2013 opätovne žiadame povereného zástupcu školy o stretnutie, na ktorom by sme vyriešili staršie darovacie zmluvy 
a spriechodnili pre školu čerpanie peňazí. Odpoveď je viac ako vyhýbavá. 

Napriek hektike uplynulých dní finalizujeme všetku účtovnú agendu a v riadnom termíne uzatvárame rok 2012 a podávame 
daňové priznanie.  

Zmyslom existencie Občianskych združení je spájať aktívnych ľudí, ktorí majú záujem na riešení problémov vyskytujúcich sa 
v ich okolí a podpore myšlienok a nápadov, ktorých by bola škoda, ak by zapadli do zabudnutia. Občianske združenia majú 
svojich sympatizantov, ktorí im vyjadrujú podporu finančnými príspevkami alebo inými aktivitami uľahčujúcimi napĺňanie 
cieľov uvedených v stanovách. Táto podpora zaväzuje. Zaväzuje k riadeniu sa pravidlami, ktoré si OZ stanoví a verejne 
deklaruje ich dodržiavanie. 

http://oz-sova.webnode.sk/novinky/zmluvy/
http://www.ozsova.sk/docs/navrh1.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/poziadavka.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/poziadavka_odpoved.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/poziadavka_odpoved.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/vyzva8.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Interna_evidencia/DZ2012-002+3.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Interna_evidencia/DZ2012-001.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_DZ2013-002.pdf
http://oz-sova.webnode.sk/news/ide-to/
http://www.ozsova.sk/docs/Interna_evidencia/DZ2012-001.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/vyzva_mako.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/smernica-1-2013.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/navrh2.pdf
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Preto OZ SOVA neponechalo bez doriešenia otázku podpisu darovacích zmlúv na už poskytnuté finančné príspevky, tovary 
alebo služby škole. V snahe vytvoriť ďalší dodatočný tlak na vedenie školy reprezentované pani riaditeľkou, podalo sťažnosť 
na postup štatutára školy u zriaďovateľa školy. V odpovedi, ktorá prišla, je konštatované, že vzťah OZ a školy je vzťahom 
dvoch právnych subjektov, do ktorého zriaďovateľ školy nemá možnosť zasahovať. 

Potvrdili sa tak naše predpoklady, zároveň sa však po prvýkrát oficiálne potvrdilo, že v rokoch 2011 a 2012 štatutár školy 
neevidoval a neúčtoval o príspevkoch od rodičov v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Je teda možné sa domnievať, 
že nevôľa vedenia školy reprezentovaného jej štatutárom - pani riaditeľkou - nepodpísať Darovacie zmluvy 
na už poskytnuté plnenia bude priamo súvisieť s neevidovaním takto poskytnutých financií, tovarov alebo služieb 
v účtovníctve školy. A to je priamym porušením platnej legislatívy. Časom určite vyjde na povrch rozsah preukázaných 
porušení zákonov, a potom už bude v kompetencií príslušných inštitúcií a orgánov rozhodnúť o postihoch a opatreniach 
voči zodpovedným osobám, predovšetkým voči štatutárovi školy. 

Snaha vedenia školy o presmerovanie toku príspevkov rodičov smerom na darovací účet bola z titulu prirodzenej autority 
vedenia školy úspešná. Je to vidieť aj z pravidelného vykazovania príjmov a výdavkov za jednotlivé mesiace na stránkach OZ, 
ktoré majú jednoznačne klesajúcu tendenciu. 

Zjavne sa však nedeje všetko podľa očakávaní. Rodičia nenasledujú slepo inštrukcie vedenia školy, pretože vedením školy 
predložené darovacie zmluvy nepodpisujú a neposkytujú príspevky na darovací účet školy. Na základe prieskumu medzi 
rodičmi predstavuje koncom apríla 2013 podiel podpísaných darovacích zmlúv na škole cca 37%. Rodičia sú teda 
uvedomelejší ako v minulosti a nechcú podporovať školu za pravidiel, ktoré predkladá pani riaditeľka. 

Aj keď celkový objem príspevkov, ktoré OZ SOVA od septembra 2012 do apríla 2013 od rodičov prijalo (cca 50.000€), a z 
ktorého sme už poskytli škole alebo vrátili rodičom čiastku takmer 40.000€, predstavuje necelé 3% v porovnaní oficiálnym 
rozpočtom školy, existuje stále veľmi silná snaha vedenia školy o prisvojenie si aj zostávajúcej časti týchto finančných 
prostriedkov. 

Taktika vedenia školy pri nátlaku na rodičov prešla na úroveň triednych učiteľov, ktorým, ako sa vedenie školy domnieva, 
bude pre rodičov ťažšie odmietnuť podpísanie Darovacích zmlúv predložených školou. 

Na rozdiel od Darovacích zmlúv, ktoré predkladá na podpis škole OZ SOVA, tieto zmluvy neobsahujú z pochopiteľných 
dôvodov ustanovenia o kontrole a preukazovaní účelu. Výrazne okliešťujú práva darcu v prospech obdarovaného 
a to z pochopiteľných dôvodov - pani riaditeľka sa nechce za nakladanie s finančnými príspevkami rodičov zodpovedať 
v rozsahu, v akom to vyžaduje OZ SOVA. 

Vo vzťahu OZ SOVA ku škole platí, že spolupráca je možná za predpokladu podpísania darovacej zmluvy voči každej novej 
požiadavke. Sme zaviazaní pravidlami, ktoré sú jasne deklarované v stanovách občianskeho združenia a tiež aj platnými 
zákonmi (zrejme na rozdiel od štatutára školy). 

Opätovne sme žiadali preukázanie plnení, ku ktorým sa škola zaviazala pri poskytnutí finančných prostriedkov na tlač 
Paličkového písma a pri poskytnutí finančných prostriedkov určených pre triedy. 

Sme presvedčení, že naše postoje sú správne a naďalej budeme obhajovať dodržiavanie zákonov a práva prispievateľov 
vo vzťahu ku škole. Riadime sa princípmi transparentnosti, adresnosti a kontroly, a tak ako sme deklarovali v platných 
stanovách OZ SOVA budeme podporovať školu v súlade so stanovenými prioritami. 

http://www.ozsova.sk/docs/List_BSK_20130403.pdf
http://oz-sova.webnode.sk/zuctovanie/
http://www.ozsova.sk/docs/DZ_skola.pdf
http://oz-sova.webnode.sk/novinky/zmluvy/
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22013041114120.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22013041114120.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22013041114070.pdf

