
OZ SOVA  

Ciele  a  rámcový  návrh  činnosti  občianskeho  združenia,  Návrh  činnosti  pre  školský  rok 

2012/2013. 

 

Motív založenia OZ 

K  založenia  občianskeho  združenie  SOVA  na  podporu  nadaných  detí  pri  ŠpMNDaG  nás  viedla 

myšlienka  akým spôsobom je možné podporiť a motivovať pedagógov tak aby oni sami mali pocit, že 

ich ohodnotenie zodpovedá vynaloženej práci a aby naše deti ešte lepšie viedli a pomáhali im rozvíjať 

ich schopnosti. 

Tento zámer je dosiahnuteľný formou podpory rôznych aktivít pre nadané detí, pomocou ktorých sa 

tieto  deti učia  ako  najlepšie  využívať  svoje  poznatky,  ďalej  smerujú  ku  zvyšovanie  kvality  ich 

vzdelávania a napomáhajú ich samoučeniu. Dôležitým faktom pri zabezpečovaní a realizácií všetkých 

aktivít  je  rešpektovanie  špecifík  ich nadania a schopnosť naučiť  ich  zmysluplne využívať  im vlastné 

formy intelektového nadania a tvorivého potenciálu.  

 

Ciele občianskeho združenia 

1. Jeden  z hlavných  cieľov  OZ  SOVA  je  zamedzenie  fluktuácie  pedagógov  na  škole.  Časté 

obmieňanie  pedagogického  zboru,  častá  výmena  učiteľov  a zmeny  rozvrhu  neprispievajú 

k dobrej  atmosfére  a určite majú  čiastočne negatívny  vplyv na  žiakov. Veríme,  že  cielenou 

finančnou  podporou  pedagógov  na  škole  tento  cieľ  dokážeme  splniť,  pretože  aj  podľa 

vyjadrení  vedenia  školy  bolo  hlavným  dôvodom  odchodu  pedagógov  ich  nízke  finančné 

ohodnotenie (tabuľkové platy). Stabilizácia pedagogického zboru, lepšia motivácia a podpora 

pedagógov určite prispejú k zvyšovaniu kvality vzdelávania na našej škole.  

2. Doposiaľ sa pravidelné mesačné poplatky dávali priamo  triednym učiteľom, ktorí  ich väčšiu 

časť  posúvali  ďalej.  Zjednotením  výberu  mesačného  poplatku  na  chod  školy  a poplatku 

určeného na odmeňovanie učiteľov za ich aktivity formou platby na účet OZ SOVA sa výrazne 

zjednoduší nielen  samotný výber a jeho agenda, odbremenia  sa aj  triedni učitelia. Formou 

mesačných reportov o zaplatení budú triedni učitelia informovaní o prehľade platieb. 

Nakladanie  s  časťou mesačného  poplatku  určeného  na  chod  školy  a takisto  s časťou  určenou  pre 

učiteľov bude OZ SOVA pravidelne zverejňovať na svojej webovej stránke www.ozsova.sk  

 

Forma činnosti OZ 

OZ  získava  finančné  zdroje  najmä  z príspevkov  rodičov,  eventuálne  mimoriadnych  darov  alebo 

sponzorských  príspevkov.  Ďalej  OZ  vybrané  prostriedky  spravuje  a využíva  na  financovanie 

uvedených  aktivít.  OZ  dbá,  aby  prostriedky  boli  vynakladané  efektívne  a prispievajúcim  rodičom 

sprostredkuje  prehľad  príjmov  a výdavkov  v prehľadnej  forme.  OZ  vhodným  spôsobom  zabezpečí 



kontrolu  prispievajúcich  rodičov  nad  použitými  financiami  a to  najmä  prizvaním  zástupcu  rodičov 

k rozhodovaniu  o použití  finančných  prostriedkov.  Nakupované  tovary  a služby  OZ  prednostne 

získava prostredníctvom výberového konania dodávateľov. 

 

Získavanie prostriedkov 

Navrhovaná výška mesačného príspevku na dieťa  je 50 € za každý mesiac školského roku, t.j. 500 € 

ročne. Rodičia tieto prostriedky poukazujú na účet OZ SOVA mesačne, s uvedením mena, priezviska 

a triedy dieťaťa. 

Ide  o  dobrovoľný  príspevok  rodiča  do  OZ.  Predsedníctvo  OZ  SOVA  vyznáva  férovosť  vo  vzťahu  

k jednotlivým prispievateľom a odporúča aby rodičia dodržali disciplínu a výšku platieb. Vyhneme sa 

tým  nepríjemným  situáciám,  kedy  neprispievajúci  rodičia  užívajú  benefity  zaplatené  ostatnými 

rodičmi. 

Predsedníctvo OZ SOVA  tiež uznáva, že nadanie dieťaťa sa neviaže na ekonomickú situáciu  rodičov 

a v kritických prípadoch,  keď  rodinný  rozpočet  rodičom neumožňuje prispieť navrhovanou platbou  

50 € sa zasadí o uplatnenie princípu solidarity a nebude takýchto rodičov evidovať ako neplatičov. 

V takýchto prípadoch sa však predpokladá aspoň príspevok pre triedneho učiteľa. 

 



Odmeny pre učiteľov 

Primárnym cieľom OZ SOVA je zabezpečiť a trvalo udržať nízku fluktuáciu pedagogických pracovníkov. 

Naplnenie  tohto  cieľa  OZ  dosiahne  najmä  zosúladením  faktického  stavu  pracovného  vyťaženia 

učiteľov  s ich  pracovnými  povinnosťami. Učitelia  na  ŠpMNDaG  vykonávajú množstvo  činností  nad 

rámec  pracovnej  zmluvy  alebo  určených  pracovných  povinností.  Pracovné  vyťaženie  učiteľov  je 

značné, pričom doplňujúce činnosti zostávajú nezaplatené. 

Tento stav sa ukazuje sa ako dlhodobo neudržateľný, rezultujúci do enormnej fluktuácie učiteľov na 

škole. 

Nakoľko  výsledky  učiteľov  a kvalita  prípravy  je  rodičmi  uznávaná, OZ  SOVA má  ambíciu  zachovať 

súčasnú  kvalitu  vzdelávania,  pričom  sa  odstráni  nezrovnalosť  v odmeňovaní  tým,  že  činnosti  nad 

rámec pracovnej zmluvy alebo určených pracovných povinností budú platiť rodičia prostredníctvom 

OZ SOVA. 

Z vybraných finančných prostriedkov od rodičov (50 €) použije OZ SOVA na účel odmeny pre učiteľov 

22 €. Detailnejšia štrukturalizácia výdavkov je uvedená v prílohe. 

Počas 5 mesiacov sa na účte OZ SOVA kumulujú na tento účel prostriedky, ktoré budú na konci tohto 

obdobia  rozdelené  na  základe  uzavretých  zmlúv  medzi  učiteľov.  Polovicu  takto  alokovaných 

prostriedkov  OZ  rozdelí  rovnomerne  medzi  všetkých  učiteľov  a druhú  polovicu  rozdelí  podľa 

odporúčania zástupcov vedenia školy, kde kľúčom budú najmä pracovné výsledky. Prvoradým cieľom 

tejto motivačnej zložky však zostáva zníženie fluktuácie. 

Pre  určenie  výšky  odmeny  pre  učiteľov  by  sme mohli  čiastočne  vychádzať  aj  z porovnania  platov 

vyplácaných v súčasnosti  s platmi, ktoré  sú bežné na  trhu práce v Bratislavskom kraji. Ako podklad 

sme  zobrali  analýzu  pripravenú  spoločnosťou  Profesia,  spol.  s r.o.,  ktorej  dva  typické  výstupy  sú 

prílohou tohto dokumentu. Z výstupov je zrejmé, že: 

 učiteľ  cudzích  jazykov  na  ŠpMNDaG  v súčasnosti  má  vysokú  motiváciu  pre  hľadanie 

alternatívnej  pracovnej  ponuky,  keďže  pomer  školských  a trhových  platov  je  cca  580  €  /  

970 €,  

 učitelia  ostatných  predmetov  sú  v podobnej  situácii,  keďže  pomer  školských  a trhových 

platov je cca 580 € / 680 €,  

 učitelia  školy,  ktorí  vykonávajú  činnosť  prekonávajúcu  rámec  bežných  povinností  nestratia 

motiváciu k tejto  činnosti, pokiaľ  ich výkon bude náležite odmenený. V týchto prípadoch  je 

potrebné odmeňovanie nastaviť individuálne na základe objemu a podstatnosti práce.   

Odmeny  učiteľom  budú  vyplatené  2x  ročne,  prednostne  po  ukončení  školského  polroka. Odmena 

bude vyplatená plne  legálnou  formou, prevodom na účet na základe  zmluvy o dielo  (prípadne  inej 

formy  zmluvy) uzavretej medzi OZ  SOVA a konkrétnym učiteľom. OZ  SOVA  je pripravené podporiť 

učiteľov aj s podaním daňového priznania. 



 Odmeny pre vychovávateľov a nepedagogických pracovníkov školy 

Navrhovaný systém odmeňovania je primárne zameraný na učiteľov, nakoľko cieľom aktivít OZ SOVA 

je  zníženie  fluktuácie  učiteľov.  V odôvodnených  prípadoch  na  návrh  vedenia  školy  je možné  časť 

nakumulovaných  prostriedkov  výnimočne  použiť  aj  na  odmeny  pre  nepedagogických  pracovníkov 

školy a vychovávateľov. 

 

Fond zabezpečujúci fungovanie školy 

Budovy, v ktorých sa naše deti učia, patria nášmu zriaďovateľovi, BSK. Rodičia starších detí si možno 

pamätajú, v akom stave sme ich dostali. To, ako teraz vyzerajú je vďaka pravidelným príspevkom nás, 

rodičov. Keďže obe budovy sú už staršie, sú potrebné každoročné opravy, ktoré sú vždy najväčšou 

výdavkovou  položkou.  Okrem  toho  sú  podstatnou  položkou  vo  výdavkoch  moderné  učebné 

pomôcky, ktorými sa priebežne dopĺňajú jednotlivé predmety. Nákladnou položkou je aj tvorba a tlač 

pracovných listov nahrádzajúcich učebnice. 

Na  ilustráciu:  Na  všetky  bežné  výdavky  školy  ako  nákup  kancelárskych  a  čistiacich  prostriedkov, 

poštovné, nákup  lavíc a ostatného nábytku, údržbu budov a drobné opravy BSK vyčlenil v rozpočte 

sumu približne 800 € mesačne spolu na obe budovy. 

Vychádzajúc  z dostupných údajov potrebných na prevádzku  školy  z minulých období  sú plánované 

nasledovné výdavky: 

 32 000 €  oprava budovy 1. stupeň,  realizovaná cez prázdniny (šatňa, telocvičňa,..) 

 17 000 €  oprava  budovy  gymnázia,  realizovaná  cez  prázdniny  (3  triedy,  učebňa 

fyziky,...) 

 16 000 €  učebné pomôcky biológia 

 20 000 €  vybavenie chemického laboratória 

 5 000 €   nákup resp. tlač učebníc a ostatné učebné pomôcky 

 5 000 €   nákup školských počítačov 

 1 500 €   údržba počítačových sietí, internet, WIFI 

 7 000 €   kancelárske pomôcky, kancelársky papier, tonery 

 2 000 €   úrazové poistenie žiakov 

 4 500 €   organizovanie súťaží, účasť na súťažiach, cestovné, štartovné 

 1 500 €   odmeny žiakov za dosiahnuté výsledky a umiestnenia v súťažiach 

 1 500 €    školenia učiteľov 

 1 500 €   krúžky, knihy do knižnice 

 3 000 €   bežné drobné opravy budov, dvora, údržba športovísk 

 500 €    náradie a vybavenie telocvične 

 

Nutnou opravou  a predbežne bez rozpočtu je oprava zatekajúcej strechy budovy na Teplickej. 

Výhľadovo plánovanou je aj  výmena drevených okien a vymaľovanie fasády budovy  na Teplickej 

Našou prioritou bude vyššie  uvedené výdavky optimalizovať tak, aby sme dosiahli čo najefektívnejšie 

využitie vyzbieraných peňazí. 



Fond rezervy 

Za uplynulé obdobie je možné konštatovať, že vyučovanie na škole je takmer permanentne ohrozené 

zanedbaným  technickým  stavom  budovy.  Súčasný  spôsob  riešenia  technických  zlyhaní  budovy 

prostredníctvom  jej  vlastníka  nevykazuje  dostatočnú  pružnosť  a preto  je  nevyhnutné  zabezpečiť 

dostatočnú  rezervu  najmä  na  prevenciu  technických  zlyhaní,  resp.  aj  na  riešenia  vzniknutých 

havarijných situácii. Na tento účel sa počas školského roka kumuluje fond rezervy. V prípade, že fond 

rezervy dosiahne cieľovú hodnotu 32.000 €, nebude sa ďalej zvyšovať a vybrané peniaze sa použijú 

na napĺňanie primárneho cieľa OZ. 

Z kapitoly  fond  rezervy  sa  financujú  aj  sprievodné  náklady  fungovania  OZ.  Ide  najmä  o  bankové 

poplatky,  úhradu  za  účtovnícke  služby,  doménové,  správne  a  notárske  poplatky,  agenda  prípravy 

zmlúv a asistencia učiteľom pre podanie daňových priznaní. Takisto je možné z fondu rezervy použiť 

malú časť prostriedkov (cca 15 €/mes. na triedu) na podporu aktivít ŠKD na 1. stupni ZŠ. 

 

Kompetencie 

Proces  rozhodovania o použití  finančných prostriedkov nakumulovaných na účte OZ  SOVA  sa  riadi 

stanovami OZ a vytýčenými cieľmi OZ. Použitie finančných prostriedkov je podriadené splneniu vyššie 

popísaných  cieľov  a financie  nesmú  byť  použité  na  iné  účely.  Ku  začiatku  školského  roka  bude 

vytvorený rámcový investičný plán na najbližšie ročné obdobie, ktorý bude prezentovaný rodičom na 

rade rodičov. 

V zmysle  stanov  združenia  kontrolná  komisia  kontroluje  činnosť  združenia  a nadväzne  aj   použitie 

finančných prostriedkov a predkladá záverečnú správu o kontrole činnosti združenia a  jeho orgánov 

za predchádzajúce obdobie. Záverečnú  správu  spracovanú do prehľadnej  formy  zástupcom  rodičov 

prednesie na zasadaní rady rodičov. 

V prípade  požiadavky  na  detailnejší  prehľad  príjmov  a výdavkov  prosíme  prispievajúcich  rodičov 

o individuálnu konzultáciu, kde bude možné k jednotlivým položkám poskytnúť vysvetlenie, prípadne 

súvisiacu dokumentáciu. 

V odôvodnených  prípadoch môže OZ  odmietnuť  poskytnutie  jednotlivých  položiek  a vyhradzuje  si 

právo vyúčtovanie poskytnúť len ako celok. Ide najmä o prípad zverejnenia výšky odmien konkrétnym 

učiteľom, kedy učitelia budú viazaní  mlčanlivosťou, čo musí byť reflektované aj v informačnej politike 

OZ. 

OZ  SOVA  víta  aktivitu  rodičov,  prijíma  návrhy  na  zlepšenie,  zefektívnenie  použitia  finančných 

prostriedkov. 

 



Formálne ukotvenie, vzťah OZ ku škole a zriaďovateľovi, vzťak k odmeňovaným učiteľom, vzťah ku 

OZ AVOS. 

OZ  SOVA  bolo  založené  rodičmi  Veronikou  Adamčíkovou,  Karin  Čambálovou  a Jaroslavom 

Hruškovičom  (zároveň  členovia RŠ)  na podporu  školy  a jej pedagógov. Registrácia  stanov  a tým  aj 

vznik OZ bolo 3. augusta 2012. OZ  je  cielená aktivita  samotných  rodičov, ktorí  chcú  touto  formou 

pomôcť samotnej škole, pedagógom a tým aj našim deťom všetkými možnými spôsobmi. 

Jeden  z druhov  tejto  pomoci  je  aj  finančné  odmeňovanie  učiteľov,  ktoré  bude  realizované  podľa 

schémy  v ďalej  uvedenej  tabuľke.  Časť  odmeny  vyplácaná  podľa  návrhu  zástupcov  1.  stupňa 

a gymnázia  bude  odsúhlasovaná  výkonným  výborom  OZ,  tak  aby  bola  braná  do  úvahy  skutočná 

hodnota  a  kvalita  práce  učiteľa  a aby  sa  zamedzilo  takým  vplyvom  a posudzovaním,  ktoré  nie  sú 

reálne podložené. 

OZ SOVA ašpiruje aj na správu a agendu časti plánovaného mesačného príspevku, ktorý bol vyberaný 

doposiaľ  a slúžil  na  hlavne  chod  školy,  nevyhnutné  opravy  a takisto  na  chod  triedy.  Rodičia  ako 

poskytovatelia tohto príspevku majú právo vedieť ako sa s financiami nakladá. Túto časť by chcelo OZ 

zabezpečiť každoročným plánom výdavkov a pravidelnými reportami skutočných výdavkov. Takisto sa 

pokúsi  pomocou  hospodárneho  vynakladania  prostriedkov  vytvoriť  finančnú  rezervu  na 

nepredvídateľné výdavky (napr. opravy ohrozujúce fungovanie školy). 

V prebiehajúcom  školskom  roku  budú  na  škole  pôsobiť  obe  občianske  združenia  – OZ  SOVA  a OZ 

AVOS. OZ AVOS bude naďalej platformou pre prebiehajúce čerpanie grantov. OZ AVOS takisto bude 

príjemcom poukázaných 2% dane, nakoľko OZ SOVA ešte nemôže byť registrované pre 2% dane za 

rok 2012. 

 

Návrh rozpočtu – bilancia plánovaných príjmov a výdajov 

Návrh rozpočtu je uvedený v tabuľkovej forme v prílohe. Rozpočet je zostavený na základe súčasných 

predpokladov, kde cca 90% rodičov prispievalo riadne, včas a v plnej výške. 

Jednotlivé  kapitoly  sú  v tabuľke  vyjadrené  ako  výsledná  suma  položiek  opísaných  v kapitolách 

„odmeny pre učiteľov“ , „fond zabezpečujúci fungovanie školy“ a „fond rezervy“ 

 

 

Bratislava 14.9.2012  

Mgr. Veronika Adamčíková, tel.: 0903 207272 

Ing. Karin Čambálová, tel.: 0905 946655 

Ing. Jaroslav Hruškovič, tel.: 0903 709763 

Výkonný výbor OZ SOVA na podporu nadaných detí pri ŠpMNDaG



Príloha 

Základné údaje o škole ‐ zdroj web.stránka 12.09.2012    

počet tried        počet učiteľov       počet žiakov    

ZŠ  15     ZŠ  20   ZŠ  214 

Gymn.  23     Gymn.  44   Gymn.  445 

SPOLU   38     zást.  2    SPOLU   659 

         SPOLU  66        

 

Štruktúra rodičovských platieb platná v minulom školskom roku 

1x zápisné  40 €    

10x mesačná platba  20 €    

SPOLU   240 €  ročne 

t.j.   24 €  mesačne formou výberu v hotovosti u triedneho učiteľa 

     

     

     

Navrhovaná štruktúra rodičovských platieb v tomto školskom roku 

10x mesačná platba  50 €    

SPOLU   500 €  ročne 

t.j.   50 €  mesačne formou úhrady na účet OZ 

     

     

     

Navrhované  rozdelenie mesačnej platby 50 € podľa účelu 

5 €  odovzdané triednemu učiteľovi pre použitie na aktivity triedy 

20 €  alokované do fondu zabezpečujúceho funkčnosť školy a školskej budovy 

22 €  kumulované do fondu na vyplatenie odmien učiteľom 

3 €  kumulované do fondu rezervy 

 



 

ročná bilancia 
príjmov a výdajov 
OZ SOVA pre tento 
školský rok 

     

príjmy  296 550 €  z platieb rodičov za predpokladu 90% výberu 

        

výdaje  ‐29 655 €  odovzdané triednym učiteľom na aktivity triedy 

   ‐118 620 €  na zabezpečenie funkčnosti školy a školskej budovy 

      (t.j. bežné opravy, rekonštrukcie, sanácia havárií, 

      maľovanie, údržba šk. dvora, výmeny okien, 

      nákup lavíc, kobercov, náradia na TV, PC techniky, 

      žiacke aktivity reprezentujúce školu a pod.) 

   ‐130 482 €  na vyplatenie odmien učiteľom 

      (50% tejto sumy sa rozdelí učiteľom rovnomerne 

      50% tejto sumy sa rozdelí učiteľom nerovnomerne podľa návrhu 

      predloženého vedením školy a schváleného zástupcami rodičov) 

   ‐17 793 €  na vytvorenie fondu rezervy 

      (z ktorého sa hradia neočakávané situácie ohrozujúce 

      priebeh vyučovania 

      a z ktorého sa hradia nevyhnutné náklady na prevádzku OZ ‐ 

      bankové poplatky, účtovníctvo, správne a notárske poplatky) 

   ‐296 550 €    

 

Príklad možného prerozdelenia odmien učiteľom v jednom výplatnom termíne   

(Predpokladáme vyplatenie odmeny 2x ročne v termíne január a jún)   

suma k dispozícii  65 241 €  Odmena*    

             

skupina učiteľov  počet 
učiteľov 

paušálna 
časť (50%) 

Odmena vyplatená podľa návrhu 
zástupcov (50%) 

celkový náklad 

učitelia cudzích 
jazykov 

8  494 €  1 456 €   15 600 € 

iní odborní učitelia  10  494 €  1 006€   15 000 € 

mimoriadna aktivita  15  494 €  728 €   18 330 € 

ostatní učitelia  33  494 €    16 302 € 

           65 232 € 

* odmena vyplatená v hrubom  Rozdiel sumy k dispozícií a vyplatenej 
sumy je 9 € 

  

 


