
From: SMND [mailto:smnd@smnd.sk]  
Sent: Friday, January 11, 2013 18:07 
To: Jaroslav Hruškovic; adamcikova 
Subject: Vyhlásenie riaditeľky školy 
Importance: High 

 

Pán Hruškovič a pani Adamčíková. 
 
Žiadam Vás aby ste okamžite zastavili zasielanie svojich nepravdivých a zavádzajúcich 
mailov rodičom školy, konkrétne ide o to, čo bolo na Rade rodičov 5.12.2012.Žiadam 
Vás, aby ste sa neodvolávali na to, že nie sú známe žiadne skutočnosti zakladajúce 
dôvody pre zmenu stanoviska vedenia školy pre platby rodičov. To, že na škole chýba 
plynulý tok finančných prostriedkov čo znemožňuje chod školy som predložila  Vám ako 
i RR s dostačujúcimi argumentmi dňa 5.12.2012 a zástupcom OZ SOVA s podrobným 
zdôvodnením riaditeľky školy ešte aj dňa 19.12.2012 na stretnutí v mojej riaditeľni.  
Kroky, ktoré robíte závažným spôsobom poškodzujú školu, riaditeľku školy, vedenie 
školy i učiteľov, dokonca aj nepedagogických zamestnancov. 
Po prehodnotení celej situácie, ktorú ste spustili v škole i mimo školy, si našu ďalšiu 
spoluprácu neviem ďalej  predstaviť.  Očakávam ospravedlnenie za poškodenie dobrého 
mena všetkých zamestnancov školy, ktorí namiesto efektívnosti výchovno-
vzdelávacieho procesu  sú zaťažovaní mailami a telefonátmi od rodičov. 
Škola funguje podľa poriadkov schválených mnou ako riaditeľkou školy, odsúhlasených 
Pedagogickými radami, ktoré následne zobrala na vedomie RŠ i RR. 
Je absurdný aj posledný mail od pána Hruškoviča, ktorý mne prikazuje čo mám urobiť! 
Upozorňujem Vás, že kompetencie riaditeľky školy sú dané zákonom a v žiadnom 
prípade nie je možné do nich zasahovať, navyše 3 rodičmi, ktorí nereprezentujú mienku 
všetkých rodičov školy a vôbec nie sú zamestnancami školy. 
Chcem len zdôrazniť, že na poslednej RR bola vyjadrená  iná vôľa rodičov a preto aj váš 
argument, že rešpektujete vôľu rodičov je zavádzajúci. 
Ja ako riaditeľka tejto školy ale aj autor myšlienky vzdelávania nadaných detí  si 
vyprosujem po 20 rokoch takéto  znevažujúce postupy z vašej strany. 
Čo sa týka transparentnosti, na ktorú sa odvolávate,  ja garantujem transparentnosť 
každého jedného eura podľa môjho najlepšieho vedomia a to všetko v prospech vašich 
detí. 
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