
 

 

Zápisnica zo zasadnutia 
Rady rodičov Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 

zo dňa 5.12.2012 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie 
2. Príhovor a informácie p. riaditeľky 
3. Informácie o činnosti OZ SOVA 
4. Príspevky, námety a pripomienky členov RR 
5. Diskusia 
6. Výzva na pripojenia sa k Otvorenému listu rodičov zo školy na Novohradskej ulici 
7. Záver 

 
Prítomní: 25 zástupcov rodičov v RR, hostia - pani riaditeľka  a  predsedníčka 
RŠ 
 
1. Otvorenie a privítanie 
P. Jagnešáková ako predsedníčka RR privítala pani riaditeľku a všetkých zástupcov rodičov. 
 
2. Príhovor a informácie p. riaditeľky 
P. riaditeľka informovala o úspechoch žiakov školy.  
P. riaditeľka potvrdila, že na budúci školský rok BSK súhlasilo s otvorením 3 tried prím. 
P. riaditeľka informovala o aktuálnej situácii o štrajku na škole:  
Zamestnanci Gymnázia, Teplická 7 v Bratislave na mimoriadnej pedagogickej rade sa dňa 30. 
11. 2012 dohodli na nasledujúcom vyhlásení: 
Zásadne nesúhlasia s krokom Rady OZ PŠaV prerušiť štrajk a vnímajú  ho ako podvod na 
štrajkujúcich učiteľoch a plne podporujú školy, ktoré zostali v štrajku zamestnancov školstva. 
Vyhlásenie Zamestnaneckej rady a riaditeľky školy: 
Zamestnanecká rada a riaditeľka školy sa na základe spoločného prerokovania ďalšieho 
postupu dňa 3.12.2012 rozhodli, že výchovno–vzdelávací proces na Gymnáziu pokračuje 
podľa riadneho rozvrhu. Nasledujúce kroky budú koordinované na základe vývoja situácie. 
 
Informácia k spolupráci s OZ SOVA: 
Podľa slov p. riaditeľky je fungovanie spolupráce školy a OZ SOVA nasledujúce: 

- učitelia majú výhrady k dobrovoľnosti príspevkov, vzhľadom k tomu, že 
v minulosti bol podľa vyjadrenia školy výber financií od rodičov 100 %,  

- zároveň majú učitelia morálny problém so skutočnosťou, že rodičia platiacich detí 
priplácajú na aktivity neplatiacich detí,  

- podľa vyjadrenia učiteľov je tok peňazí do tried spomalený a nerovnomerný,   
- nerovnomerný prísun financií spôsobuje nesúlad pri vykonávaní rovnakých 

spoločných aktivít rozdielnych tried,  
- učitelia majú výhrady k pravidelnému poplatku  za vedenie účtovníctva v OZ 

SOVA, 
- učitelia majú narušený systém práce v dôsledku nedostatočného prísunu 

mimotriednych peňazí,  
- učitelia považujú systém „spísania požiadavky“ na preplácanie aktivít školy za 

byrokratický a nepružný, 
- učiteľom sa nepáči systém plánovania investícii a nákupu, považujú ho za zdĺhavý,  
- učiteľom chýba okamžitý a flexibilne rýchly prístup k peniazom, 
- učitelia sú zvyknutí na určitý komfort a ten v súčasnosti absentuje. 



 

 

 
P. riaditeľka informovala, že od nadriadených z BSK má príkaz zakázať zamestnancom 
akékoľvek aktivity pre OZ SOVA v pracovnom čase. 
Keďže predstavitelia OZ SOVA nepredložili projekt financovania pedagógov, považuje 
fungovanie OZ SOVA za zbytočné a vyzvala rodičov, aby platili príspevok priamo učiteľom.  

Na otázku rodičov, či to je možné, keďže v septembri podpísali učitelia prehlásenie 
pre potreby BSK, že žiadne peniaze nevyberajú, p. riaditeľka odpovedala, že podpíšu 
prehlásenie, že súhlasia s výberom peňazí pre školu a nie pre OZ SOVA. 

 
Na vystúpenie pani riaditeľky reagovala p. Adamčíková  

- odpovedala na dotazy ohľadom slabého cca 60-67% výberu peňazí k 31.10.2012, 
pričom upozornila na skutočnosť, že výber v novembri sa zlepšil a presnú 
informáciu aj s tabuľkami platiacich rodičov pošle zástupcom rodičom 
v jednotlivých triedach v priebehu večera, aby ich mali k dispozícii na rodičovské 
združenia 6.12.2012, 

- za OZ SOVA deklarovala, že peniaze do tried učiteľom sú doručované vždy na 
začiatku mesiaca, 

- záloha na prevádzku školy je odovzdaná do školy na začiatku mesiaca a ak je 
potreba, priebežne je dopĺňaná,  

- v súčasnosti je na oboch školách záloha v celkovej výške cez 10 000 €,  
- presné informácie aj s predchádzajúcimi zálohami sú vo vyúčtovaní na 

www.ozsova.sk,   
- v súčasnosti je rozpracovaný nákup kobercov do tried na Skalickej, 
- v súvislosti s platením pravidelného poplatku za vedenie účtovníctva uviedla, že je 

pravda, že poplatok je 350 € mesačne, zároveň uviedla, že podľa jej informácií 
zamestnanci školy, ktorí pracovali pre AVOS, dostávali 100 € mesačne.  

• Pani riaditeľka túto informáciu potvrdila s tým, že uvedené peniaze 
mali pridané k výplate.  
 

O slovo sa prihlásila   (nečlen RR), predstavila sa ako osoba vykonávajúca 
bezplatné daňové poradenstvo pre OZ AVOS a všetkých ubezpečila, že v OZ AVOS je 
účtovníctvo v poriadku. Informovala, že výber financií prebiehal v hotovosti cez učiteľov 
v škole, škola určitú časť použila na prevádzkové potreby a zvyšok bol uložený na účet 
AVOSu. Súčasťou účtovníctva AVOSu sú tieto vklady na účet, ďalej dary sponzorov 
a príspevok z 2% z dane. AVOS je zavedená značka a nevidí dôvod, prečo by rodičia nemali 
naďalej prispievať do OZ AVOS. 
 
3. Informácia o činnosti OZ SOVA 
P. Hruškovič v krátkosti informoval o doterajšej činnosti OZ SOVA, o podaní stanov na MV, 
o spolupráci so školou a podaných a zaplatených požiadavkách na financovanie zo strany 
školy. OZ SOVA nesúhlasí s tvrdením, že na škole nie sú peniaze (viď výška zálohy) a ako je 
vidieť zo zúčtovania, faktúry na škole sú preplácané v zmysle stanovených priorít.  
 
4. Príspevky, námety a pripomienky členov RR 
P.  pochválil členov OZ SOVA za spracovanie a zverejnenie zúčtovania. 
 
P.  vytkla predstaviteľom OZ SOVA, že nezapracovalo do nových stanov všetky 
požiadavky zástupcov triedy, ktorú zastupuje . Za najvážnejší nedostatok považuje, že 
v nových stanovách chýba právo triedy mať v OZ SOVA svojho člena. Pani Kolevskú 
niektorí rodičia podporili.  



 

 

P. Hruškovič informoval, že členom OZ SOVA sa môže stať ktokoľvek, kto o členstvo 
požiada a spĺňa podmienky členstva. Okrem toho je vypísané výberové konanie do 
Výberovej a Kontrolnej komisie, kam sa môžu rodičia prihlásiť. 

P.  vyjadril spokojnosť s transparentnosťou činnosti OZ SOVA. P.  povedal, že 
súhlasí so spôsobom ako OZ SOVA peniaze vyberá a ako predkladá zúčtovania čerpaných 
finančných prostriedkov, a že to mu práve v minulosti chýbalo. Ďalej uviedol, že má dôkazy 
o opätovnej snahe na predloženie vyúčtovania všetkých vyzbieraných peňazí za minulé roky.  
 

Pani riaditeľka sa ohradila voči jeho vyjadreniam teraz a aj v minulosti. Dôrazne ho 
požiadala, aby ju neupodozrieval z nekalých úmyslov. Zároveň skonštatovala, že 
rodičia, ktorí jej nedôverujú, by mali zvážiť zotrvanie ich detí v tejto škole.  
V jej stanovisku ju podporila p.  pričom zdôraznila, že ak niekomu zveríme 
dieťa, mali by sme dôverovať aj tomu ako narába s našimi financiami. 
 

P.  ďalej informoval, že bol členmi OZ SOVA prizvaný do Výkonného Výboru  ako člen 
zodpovedný za kontrolu a bude kontrolovať činnosť združenia, dodržiavanie deklarovaných 
princípov, dodržiavanie stanov, ale aj to, na čo boli vynaložené finančné príspevky a či boli 
použité v súlade s prioritami. Ako príklad uviedol požiadavku p. riaditeľky na financovanie 
vydania celej knihy z vyzbieraných prostriedkov.  

 
Pani riaditeľa sa voči jeho vyjadreniam ohradila a zdôraznila, že na vydanie 
akejkoľvek knihy sú potrebné financie, ktoré sa získavajú od mnohých subjektov 
(medzi inými uviedla aj BSK, mestskú časť Bratislava – Nové Mesto).  
P. Adamčíková uviedla, že OZ nemá mandát na takéto financovanie, netrúfa si sumu 
vo výške 8 500€ uhradiť z prostriedkov určených na vzdelávanie. OZ zakúpi 50 ks 1. 
dielu a 50 ks 2. dielu pre potreby školy a na reprezentačné účely a na vydanie a tlač 
 zvyšnej časti kníh určenej na komerčné účely pomôže OZ SOVA vyzbierať pomocou 
zbierky.  
Na to zareagovali niektorí rodičia, že OZ má byť iba sprostredkovateľom výberu 
a o použití vyzbieraných financií má zásadne rozhodovať vedenie školy. Padli 
vyjadrenia, že rodičom by malo byť cťou financovať knihu, ktorá pomôže mnohým 
rodičom nadaných detí.  Na túto tému sa spustila pomerne búrlivá diskusia, ktorá 
vyústila do prípravy uznesenia: 

  
Rada rodičov odporúča občianskym združeniam Avos a SOVA, aby v januári  každé 
predložilo RR svoj model ďalšieho fungovania a aby zvážili možnosť možného zlúčenia 
sa do jedného OZ. 
Ďalej sa RR dohodla, že príspevky rodičov sa budú platiť na účet OZ SOVA zatiaľ do 
konca 1. polroka aktuálneho šk. roka. K ďalšiemu spôsobu výberu sa RR vyjadrí na 
základe predložených modelov. 
Zástupcovia tried vzniesli požiadavku, aby vo všetkých triedach bola prerokovaná 
otázka neuhradených príspevkov. 
 
5.    Diskusia 
P. riaditeľka informovala o probléme s úhradami faktúr za opravy budov vo výške 20 
408,27€, OZ SOVA ich nechce uhradiť v plnej výške.  

P. Adamčíková uviedla, že na základe predloženého vyúčtovania AZ AVOS disponuje 
zostatkom 16 259,14€, OZ SOVA  daruje AVOSu  10000 € na úhradu faktúr. Jedna 
suma spolu s darovacou zmluvou odišla v novembri, ďalšia je pripravená k podpisu 
a úhrade. 



 

 

 
P. Adamčíková informovala, že bola z pozície podpredsedníčky Rady rodičov vyzvaná 
rodičmi, aby v ich mene vyjadrila nespokojnosť s úrovňou aktivít na hodinách telesnej 
výchovy, k tomuto sa pridali aj ďalší rodičia.  

P. riaditeľka odpovedala, že o takomto probléme nevedela a bude ho riešiť. 
P.  vyjadril nespokojnosť so stravou na Teplickej (mastné jedlo, mrazená zelenina) 
a ponúkol p. riaditeľke kontakt na dodávateľa čerstvej zeleniny a ovocia.  

P. riaditeľka povedala, že sa bude situáciou zaoberať. 
 
6.     Výzva na pripojenia sa k Otvorenému listu rodičov zo školy na Novohradskej ulici 
Rodičia vyjadrili svoju podporu so štrajkom učiteľov a nemajú výhrady k pripojeniu sa 
k výzve. 
 
 
7.  Záver 
P.  ukončila zasadnutie RR a poďakovala za účasť. 
 
 
 
 
 
 

 
 




