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členstvo
úprava stanov OZ SOVA tak, aby sa riadnymi členmi OZ SOVA, so všetkými 
členskými právami  (najmä s právom byť volený a zvolený do riadiacich a 
kontrolných orgánov OZ SOVA), automaticky stávali všetci zvolení 
zástupcovia rodičov zo všetkých tried ŠPMNDaG, ktorých členstvo by 
automaticky zanikalo so skončením výkonu ich funkcie zástupcu triedy.

x

Rozsirit/vymedzit clenstvo v OZ SOVA – suvis s financnym nakladanim a 
kontrolou cinnosti. Najlepsie asi formou povinneho clenstva vsetkych rodicov 
v Rade rodicov skoly, aby sme mohli hlasovat o zalezitostiach OZ Sova

x

Rodičia žiadajú, aby sa zmenil systém členstva v OZ SOVA tak, aby jeho 
členom bol najmenej jeden zástupca každej triedy a aby rodičia, ktorí už v 
škole deti nemajú, členmi združenia neboli

x

a) Riadnymi členmi združenia sú fyzické osoby, ktorých dieťa/deti 
navštevuje/navštevujú ŠpMNDaG na Teplickej resp. Skalickej ulici v 
Bratislave. Riadnymi členmi združenia môžu byť aj fyzické osoby,ktoré nie sú 
občania SR a ich dieťa/deti navštevuje/navštevujú ŠpMNDaG na Teplickej 
resp. Skalickej ulici v Bratislave.
b) Dobrovoľnými členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré nespĺňajú 
podmienku v bode a) a dobrovoľne si prajú zúčasňovať sa na činnosti 
združenia. Členstvo v združení vzniká prijatím člena výkonným výborom na 
základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo

x

Člen má právo voliť. Riadny člen má právo byť volený do Výkonného výboru a 
za konateľov OZ.Všetci členovia (riadni aj dobrovoľní) majú právo byť volení 
do Kontrolnej komisie

x

Výnimku z automatického ukončenia členstva môže udeliťvýkonný výbor 
združenia na základe žiadosti člena o ďalšie (dobrovoľné) pokračovanie 
členstva.

x

ziadaju ,aby bol clenom OZ SOVA aspon jeden rodic z kazdej triedy x
rozhodovanie lepsie osetrenie zabezpecenia rozhodovacich a kontrolnych mechanizmov, a 

tiez transparentnost hospodarenia.
x

Nutnost spresnit vydaje v kapitole ‘skola’ v minulom obdobi aj planovane do 
buducnosti. Kym neexistuje zoznam buducich investicii na 1 resp. viac rokov 
dopredu, tak sa o polozke ‘skola’ naozaj neda kompetentne diskutovat.  
Rychlost oprav a renovacie budov sa jednoducho prisposobi velkosti baliku 
financii.

x

odsuhlasenie roznych vydavkovych poloziek… ktore by vsak mali mat v 
rukach platiaci rodicia resp. ich triedni zastupcovia (ako tomu doteraz zda sa 
cielene nebolo)… Preto by bolo treba specifikovat kto bude hlasovat (napr. 
Rada rodicov) a akou vacsinou sa budu prijimat rozhodnutia

x

Rodičia žiadajú, aby bol vytvorený systém kontroly využívania týchto 
finančných prostriedkov z radov rodičov, aby boli vopred schvaľované 
plánované investície a využívanie finančných prostriedkov z príspevkov 
rodičov, aby tieto prostriedky boli využívané efektívne 

x

procesy
Rodičia veľmi citlivo vnímali náklady na chod OZ Sova. V časti rodičov panuje 
nedôvera voči občianskym združeniam spôsobená netransparentnosťou
Rodičia navrhujú každoročne spracovať plán opráv, úprav, investícii do budov 
školy a predložiť ho rodičom, s cieľom umožniť rodičom pomôcť škole 
aktívnou účasťou na realizácii týchto plánov (napr. zapojením sa do 
výberového konania na dodávateľa).  Osobná zainteresovanosť rodiča by 
mala viesť k výraznej snahe o zníženie nákladov a výraznému zvýšeniu 
efektivity a samozrejme aj transparentnosti.

x

nesuhlasime aby sa peniaze vyzbierane od rodicov pouzivali na stavebne 
prace. To ma riesit riesit samospravny kraj ako majitel budovy

x

Rodičia sa jednoznačne prikláňajú k tomu, aby boli v porovnaní s minulosťou 
zozbierané prostriedky investované hlavne do kvality vyučovacieho procesu. 
Inými slovami, radšej kvalitnejší učiteľ ako opravená budova školy

x

spracovať návrh stratégie hospodárenia, ktorá bude % rozdelená medzi BSK, 
školou a Rodičmi (SOVA) Toto by bolo predmetom schvaľovania Rady 
rodičov, čo by bolo zároveň aj vstupným biznis plánom pre SOVU a jej 
kompetencie a činnosť (vrátane réžie)

x

prijatie riadneho, prehľadného a uskutočniteľného plánu činnosti OZ SOVA na 
šk. r. 2012/2013, vrátane jeho kontrolných mechanizmov a bezproblémovej 
koexistencie primárne  s vedením školy a následne aj s  OZ AVOS

x



štruktúra Výkonný výbor je zložený zo zástupcov tried – jeden z každej triedy. Zástupca 
triedy musí byť riadnym členom OZ

x

a) Štatutárnymi orgánmi združenia sú dvaja konatelia zvolení Členskou 
schôdzou z riadnych členov OZ. Prvý konateľ je zároveň predseda združenia 
ako aj Výkonného výboru, druhý konateľ je podpredseda združenia a 
podpredseda Výkonného výboru.
b) Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene združenia: V mene združenia 
konajú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému menu 
združenia pripoja svoje podpisy.
c) V prípade objektívej nemožnosti obidvoch alebo jedného z konateľov konať, 
Výkonný výbor dočasne poverí z pomedzi seba nového dočasného 
konateľa/konateľov, ktorí budú vykonávať funkcie ako riadni konatelia a to až 
do času zvolania mimoriadnej Členskej schôdze.

x

Kontrolná komisia je zložená zo zástupcov tried – jeden z každej triedy. 
Zástupca triedy v Kontrolnej komisii môže byť aj nezávislá osoba, ktorú rodičia 
danej triedy požiadajú o vykonanie tejto služby a táto osoba s touto službou 
súhlasí.
Dôvod: Kontrolnú činnosť by mali vykonávať osoby, ktoré majú primerané 
vzdelanie a skúsenosti v oblasti vedenia ekonomickej agendy, výberových 
konaní, či cien za tovar a služby na trhu. Môže sa stať, že ani jeden rodič 
danej triedy v týchto oblastiach nepracuje a nebude vedieť fundovane vykonať 
kontrolnú činnosť. V takejto situácii majú právo rodičia danej triedy sa obrátiť 
na nezávislú osobu, ktorá má v tejto oblasti patričné skúsenosti a bude preto 
vedieť túto prácu profesionálne vykonať.
V takomto prípade prácu tejto nezávislej osoby hradia rodičia danej triedy zo 
svojho

x

informácie Keďže príspevky majú byť "dobrovoľné", bola vyslovená obava že vznikne 
nejaký druh nátlaku na žiakov, ktorí nebudú schopní platiť - systém by mal byť 
taký aby nebolo zverejňované keď niekto napr. kvôli finančným problémom 
nebude platiť.

x

Sucasne sa obava diskriminacie inymi detmi z dovodu zverejnovania 
platitelov, kedze udaje by boli dostupne aj detom

x

Rodičia výrazne požadujú zachovanie anonymity vo vzťahu ku evidencii 
vyzbieraných peňazí tak, aby nemohlo dochádzať ku diskriminácii z titulu 
nerovnakej výšky príspevkov

x

rodicia, ziadaju mesacne spravy o tom, ako sa s prostriedkami nalozilo. x

Platby smerom ku OZ Sova budú rodičia realizovať na základe individuálneho 
rozhodnutia a hlavne na základe informácii, ktoré pôjdu od OZ Sova

x


