
From: Jaroslav Hruškovic [mailto:jaroslav.hruskovic@ozsova.sk]  
Sent: Friday, September 06, 2013 6:44 AM 
To: smnd@smnd.sk;  
Subject: navrh spoluprace 
  
Vážená pani riaditeľka, 
v zmysle dohody uskutočnenej počas nášho osobného stretnutia Vám predkladám za 
OZ SOVA návrh  rámca spolupráce OZ SOVA a ŠpMNDaG pre školský rok 
2013/2014. 
OZ SOVA vstupuje do školského roka s naakumulovanými prostriedkami, ktoré 
chceme použiť podľa stanov OZ, t.j. pre podporu vzdelávania detí na ŠpMNDaG, na 
projekty s prioritami 1-3 (Skvalitnenie vzdelávacieho procesu, Skvalitnenie prostredia 
v triedach, Skvalitnenie prostredia školy). 
Z pohľadu efektívnosti administrácie prostriedkov OZ SOVA ako aj vykazovania, ku 
ktorému sme sa voči prispievateľom zaviazali, sa nám ako optimálny javí nasledujúci 
model. 
  

•         OZ SOVA s vedením ŠpMNDaG prerokuje možnosť použitia 
naakumulovaných prostriedkov. Použitie bude zamerané na obstaranie tovarov 
a služieb v súlade s prioritami 1-3 stanov OZ. 
•         Na základe dosiahnutej dohody OZ SOVA obstará a daruje škole 
dohodnutý predmet formou vecného daru a darovacej zmluvy. 
•         Takéto prerokovanie a obstarávací cyklus predpokladáme 2-4 krát počas 
školského roka, podľa finančných možností OZ SOVA a potrieb školy. 
•         OZ SOVA bude o uskutočnených daroch informovať vecne na svojej 
www stránke. 

  
Verím, že tento model nájde u Vás podporu. 
S pozdravom, 
  
Hruškovič 
  
  
  
-- 
Ing. Jaroslav Hruškovič  
OZ SOVA 
+421 903 709 763  
+421 2 63532333  
jaroslav.hruskovic@ozsova.sk 
  

 

 

 

 

 

 



 
-------- Pôvodná správa --- Original Message -------- 
Predmet: RE: navrh spoluprace 

Dátum: Mon, 9 Sep 2013 13:57:38 +0200 
Od: SMND <smnd@smnd.sk> 
Pre: 'Jaroslav Hruškovic' <jaroslav.hruskovic@ozsova.sk> 

  

  
Dobrý deň. 
  
Na základe Vášho mailu a po  prerokovaní na zasadnutí vedenia školy zo dňa 9.9.2013 Vám 
oznamujem, že Váš návrh bol zamietnutý v celom rozsahu  vzhľadom k tomu, že sa 
ŠpMNDaG už od 31.1.2013 od spolupráce s OZ SOVA dištancovala. 
  
Navrhujeme jediný možný spôsob riešenia naakumulovaných finančných prostriedkov  od 
rodičov a to: 
prevedenie finančného zostatku t.j. presun naakumulovaných financií na darovací účet 
ŠpMNDaG. 
  
  
  
Ostávame s pozdravom a prajeme pekný deň. 
  
PhDr.Jolana Laznibatová,CSc. 
riaditeľka 
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Teplická 7 
831 02 Bratislava 

  

 

 

 

"Ing. Jaroslav Hruškovič" 
 

 

 
 

 

komu: SMND,  

 
 

Dobrý deň pani riaditeľka, 
ďakujem za odpoveď. Po internom prerokovaní súhlasíme s navrhovaným postupom 
účelového prevodu peňazí na darovací účet školy. Radi s Vami prerokujeme 
podmienky súvisiacej darovacej zmluvy. Prosím navrhnite termín stretnutia, kedy 
môžeme prejednať podrobnosti postupu s Vami alebo s vami poverenou osobou. 
Ďakujem, 
Hruškovič 
-- 
Ing. Jaroslav Hruškovič 
OZ SOVA 
+421 903 709 763 
+421 2 63532333 
jaroslav.hruskovic@ozsova.sk 
 




