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Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium  

Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 

 
 

 Vážení rodičia, 
 

uplynulo 5 mesiacov tohto školského roka a vzhľadom na zmeny za toto obdobie 
chcem informovať rodičov a  uviesť niektoré veci na správnu mieru. 
 

Do plynulého chodu a prevádzky školy určitým  - nie najlepším spôsobom -  zasiahla 
činnosť Občianskeho združenia SOVA. Na Rade rodičov dňa 05.12.2012 som uviedla 21 
dôvodov nevýhodnosti fungovania spolupráce s OZ SOVA. Dňa 14.01.2013 na základe 
Rozhodnutia riaditeľky školy č.4/2013 som požiadala OZ SOVA o zrealizovanie deregistrácie 
sídla OZ SOVA z adresy školy a premietnutie týchto zmien do obsahu webstránky a iných 
písomností OZ SOVA do 15 dní. Následne 25.01.2013 na osobnom stretnutí  vedenia školy 
s troma zakladajúcimi členmi OZ SOVA som oznámila, že škola sa dištancuje od aktivít OZ 
SOVA a požiadala som o utlmenie činnosti OZ SOVA v akomkoľvek spojení so Školou pre 
mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Do pozornosti Vám dávam, že OZ SOVA 
tieto moje rozhodnutia a žiadosti nerešpektovala. Vzhľadom na ďalšie súčasné aktivity OZ 
SOVA po Rade rodičov dňa 30.01.2013, na ktorej som oznámila, že výber finančných 
prostriedkov od rodičov je na štátnej škole možný výlučne cez darovací účet školy, tým OZ 
SOVA a jeho jediná úloha vyberačov Vašich príspevkov stratila opodstatnenie, som opätovne 
dňa 07.02.2013 s definitívnou platnosťou oznámila OZ SOVA, že škola sa úplne dištancuje od 
ich aktivít, končí akúkoľvek spoluprácu s týmto OZ a požiadala OZ o oddiferencovanie svojich 
aktivít od pôsobenia ŠpMNDaG.  

 
Preto týmto chcem všetkým rodičom dať na vedomie, že maily OZ SOVA s výzvami, že 

„pokračujú ďalej vo svojich aktivitách“ a že sa už „môžu naplno venovať prijímaniu požiadaviek 
na financovanie školy“, sú zavádzaním rodičov a nemajú žiadne opodstatnenie. Štátna škola 
nemôže fungovať sprostredkovane cez súkromné subjekty. Žiadam Vás, aby ste žiadne výzvy 
OZ SOVA nebrali do úvahy, pretože škola nemá žiadnu zmluvu o spolupráci s týmto 
súkromným občianskym združením. Rovnako ani „Návrh ďalšieho pôsobenia OZ SOVA pri 
ŠpMNDaG“ nebol so mnou ani s vedením školy nikdy prerokovaný.  

 
A tak sa stalo, že finančné prostriedky určené na bežný chod štátnej školy ostávali 

a zostali na účte prakticky pre školu cudzieho  - súkromného OZ. Jeho členovia začali 
bohužiaľ svojimi rozhodnutiami zasahovať do procesu prevádzky školy.  

 
Navyše niektorí triedni dôverníci nepracovali v spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi, 

ale povýšili „svoj mandát“ na to, že pracovali pre SOVU, nerešpektovali ani požiadavky  
triednych učiteľov, ani rozhodnutia riaditeľky školy. Zdôrazňujem – štátnej školy! Vnášali do 
tried rodičom svoje osobné pohľady a názory a tvrdo presadzovali záujmy pre školu už jasne 
neprijateľného OZ  SOVA. 
 

Všetci zamestnanci školy odmietli akúkoľvek „spoluprácu“ s týmto združením, pretože 
zasahovalo nielen do kompetencií učiteľov a zástupcov riaditeľky školy, ale aj do kompetencií  
samotnej riaditeľky štátnej školy.  
 

Je dôležité si uvedomiť a zamyslieť sa nad skutočnosťou, že traja zakladajúci členovia 
vedenia OZ SOVA sú vlastne  aj zástupcovia v Rade rodičov, všetci traja sú v Rade školy, 
a títo traja disponujú všetkými finančnými prostriedkami od Vás rodičov a rozhodujú o nich. To 
je nevídaný konflikt záujmov, ktorý sa asi nikde na inej škole neobjavil. Preto sa od činnosti OZ 
SOVA  dištancujeme jednohlasne a jednoznačne. 
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Škola predstavuje viac ako 100 ľudí, z toho 80 je vysokoškolsky vzdelaných so 
všetkými kompetenciami odvádzať si svoju prácu  čo najkvalitnejšie. Podľa posledných 
štatistík  INEKO sme skončili na prvom mieste v hodnotení maturít, t. j.  boli sme vyhodnotení 
ako najlepšia škola opakovane v rokoch 2010/11 a 2011/12, čo  dokazuje kvalitu školy.  
Nedovolíme už, aby skupina rodičov pre nás s nejasnou motiváciou,  absurdne zasahovala, 
dirigovala a obmedzovala rozhodnutia vedenia školy, aj pedagógov samotných. Pedagogickí 
zamestnanci vo svojom stanovisku zo dňa 08. 01. 2013 skonštatovali, že sa dištancujú od 
akejkoľvek činnosti OZ SOVA a nie sú ochotní s ním spolupracovať. 
 

Vážení rodičia, máme na škole finančný audit a po ňom príde aj kontrola hlavného 
kontrolóra BSK, takže aj my prežívame dynamické obdobie naplno. Ale má to jedno veľké 
plus: audítori z NKÚ jednoznačne potvrdili, že finančné príspevky od rodičov nemôžu dostávať 
cudzie subjekty na svoj účet. Preto finálne rozhodnutie v zmysle zákona podporené audítormi 
a zriaďovateľom je, že  všetky finančné príspevky od rodičov musia prejsť cez darovací účet 
školy. Takto budú oficiálne  evidované v rozpočte školy.  Finančné  príspevky na alternatívnu 
formu vzdelávania nadaných platia pre každého žiaka našej školy. Oficiálne prosíme ich  
zasielať v zmysle priloženej smernice na darovací účet školy (pozri prílohu Smernica 
č.1/2013). 

 
Žiadame všetkých rodičov, aby do 15.02.2013 požiadali OZ SOVA o prevedenie 
pomernej  časti svojho príspevku na darovací účet školy. Od 15.02.2013 všetky 
príspevky rodičov pre Školu pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia sa budú 
poukazovať výlučne len cez darovací účet školy bez akéhokoľvek ďalšieho 
sprostredkovania cez OZ SOVA.  

 
Číslo darovacieho účtu  ŠpMNDaG  je: 824 04 39/5200. 

 pri daroch do 100 € sa darovacia zmluva nevyhotovuje, za darovaciu zmluvu bude 
považovaný doklad o vklade, 

 pre identifikáciu sa uvedie ako variabilný symbol číslo, ktoré bude rodičom oznámené 

cez triedneho učiteľa, 
 do poznámky pre prijímateľa uveďte: na prevádzkové účely školy, 
 finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu školy,  
 použitie finančných prostriedkov bude rovnako ako všetkých finančných prostriedkov  

z rozpočtu, t.j. verejných financií účtovne spracované ekonomickým oddelením školy 
a faktúry budú zverejnené na internete na web stránke školy. 
 
Len pripomíname, že v Bratislave sú 4 súkromné školy pre nadané deti a každá berie 

za mesiac 100 € a viac na žiaka! Ako im môžeme potom konkurovať úrovňou, keď ani tieto 
Vaše peniaze nemáme v rukách my  a má ich niekto, kto zasahuje do práce a aktivít školy  -  
ale nie je pritom  za nič zodpovedný! 

 
Na záver: dôrazne sa dištancujeme od akejkoľvek činnosti OZ SOVA a nikdy s nimi 

nebudeme  spolupracovať.  
 

Rešpektujte prosím  toto rozhodnutie vedenia školy a zamestnancov školy a pomôžte 
vrátiť prevádzku školy čo najrýchlejšie do pôvodného tempa a zamerania, inak bude činnosť  
našej školy, práca učiteľov a tým aj výsledky ŠpMNDaG ohrozené! 
 
 
V Bratislave 11. 02. 2013 
 
 
S pozdravom 

 
       riaditeľka ŠpMNDaG 
 

 




