
Činnosť OZ SOVA a naloženie s prijatými príspevkami 
Činnosť OZ SOVA pokračuje ďalej s tým, že teraz sa už môžeme naplno venovať prijímaniu požiadaviek na financovanie 
v škole, ich posúdeniu a po podpise darovacej zmluvy, ktorá ako už aj v minulosti, bude obsahovať presné vymedzenie účelu, 
spôsob kontroly a termíny, do ktorých majú byť finančné prostriedky použité a skontrolované. 

Odporúčame, aby sa každý rodič oboznámil s mechanizmom poskytovania finančných prostriedkov škole prostredníctvom 
darovacieho účtu. Spracovali sme prehľadné a hlavne objektívne informácie o fungovaní darovacieho účtu. 

 

Nespotrebovaná časť príspevku - Slobodné rozhodnutie rodiča 

Každý rodič si vo vzťahu k  OZ SOVA môže slobodne vybrať jednu z nasledujúcich troch možností: 

1. Chcem, aby boli mnou už poskytnuté prostriedky využité v súlade so Stanovami OZ SOVA. 
V takomto prípade nemusíte robiť nič. OZ SOVA použije získané finančné prostriedky so zameraním na nižšie 
špecifikované typy výdavkov. 

2. Chcem, aby bola zostávajúca pomerná časť príspevku poukázaná škole v súlade so smernicou školy. 
V tomto prípade je potrebné vyplniť Základný formulár, ktorým bude začatý proces prepočtu nespotrebovanej časti 
príspevku. Ten bude ukončený prevodom tejto nespotrebovanej časti na darovací účet školy v súlade so smernicou, 
ktorú škola zverejní. 

3. Chcem, aby mi bola zostávajúca pomerná časť príspevku vrátená. 
V tomto prípade je taktiež potrebné vyplniť Základný formulár, ktorým bude začatý proces prepočtu 
nespotrebovanej časti príspevku. Ten bude ukončený prevodom tejto nespotrebovanej časti na účet, ktorý uvediete. 

 

Ako ďalej prispievať deťom na škole 

Každý z rodičov má právo slobodne sa rozhodnúť. Ak sa teda rodič rozhodne pre finančný príspevok, môže si 
vybrať jednu z nasledujúcich možností: 

I. Finančné príspevky bude poskytovať prostredníctvom OZ SOVA. 
II. Finančné príspevky bude poskytovať v súlade s inštrukciami, ktoré zverejní škola. 

III. Finančné príspevky bude poskytovať iným spôsobom. 

Nebudeme riešiť, aký model predloží škola, avšak za OZ SOVA vieme už teraz jasne deklarovať, že budeme dodávať prehľady 
o použití prostriedkov tak ako doteraz, t.j. pravidelne v maximálne dvojmesačnom intervale. 

V čom je rozdiel medzi I. a II. možnosťou? V spôsobe kontroly účelu použitia finančných príspevkov a v rýchlosti s akou sa 
dostanú peniaze. 

Kontrola účelu 

Hlavným rozdielom však bude kontrola účelu. OZ SOVA bude kontrolovať účel a to nie len jeho dokladovanie 
bločkami, ale predovšetkým preverenie uskutočnenia príslušných aktivít a korektného evidovania nadobudnutého 
majetku školy priebežne tak, ako bude uvedené v darovacích zmluvách. Toto sme aj napriek veľkému odporu robili aj 
doteraz a ako sa ukázalo, náš postup a naše požiadavky boli správne a opodstatnené. 
V OZ SOVA tak majú tí z rodičov, ktorí sa rozhodnú prispievať na činnosť nášho občianskeho združenia, istotu v tom, 
že všetko preverujeme a nenechávame nedoriešené prípady zapadnúť prachom. 

Rýchlosť poskytovania 

OZ SOVA ako občianske združenie nemusí pre podporu našich detí používať nevyhnutne darovací účet školy. Môže 
využiť iné cesty, ktorými sa konkrétna pomoc dostane do miesta určenia skôr. 

  

http://www.ozsova.sk/docs/Darovaci_ucet.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/Darovaci_ucet.pdf
http://oz-sova.webnode.sk/otazky-a-odpovede/spracovanie-zostavajucej-pomernej-casti-prispevku/
http://oz-sova.webnode.sk/otazky-a-odpovede/spracovanie-zostavajucej-pomernej-casti-prispevku/


Na čo sa OZ SOVA zameria 

Okrem vlastných aktivít, ktoré budú zamerané výlučne na DETI, budeme naďalej pokračovať v tom, čo sme podporovali 
poukazovaním finančných prostriedkov škole doteraz. Nakoľko však chceme určite dosiahnuť podiel investovaných 
prostriedkov v kategórii DETI taký, aký sme už deklarovali (viď už predložený návrh činnosti a v zjednodušenej podobe 
prehľad podielov čerpania), budeme cielene podporovať predovšetkým takýto typ výdavkov. Konkrétne to potom 
predstavuje: 

 Obstaranie pomôcok, či už potrebných k vyučovaciemu procesu alebo na chod krúžkov. 
Budeme vyžadovať zaevidovanie pomôcok do majetku školy. 

 Obstaranie literatúry, ktorá je primárne určená pre žiakov (časopisy, knihy, náučné DVD atď.). 
Budeme vyžadovať, zaevidovanie kníh a časopisov do oficiálnych fondov školy. 

 Obstaranie logických a vedomostných hier. 

 Podpora budovania praktických zručností. 

 Podpora súťaží a úhrada štartovného a cestovného na súťaže. 

 Workshop-y zamerané na aktívne poznávanie. 

 Cesty za poznaním - podporíme cesty za  zmysluplným cieľom so zaistením programu, dopravy a ubytovania. 

 Stretnutia s osobnosťami  - o smerovaní životov ľudí často rozhodujú stretnutia s inou osobou. Budeme preto 
organizovať stretnutia s ľuďmi, ktorý niečo vo svojom živote dosiahli a môžu tak významným spôsobom pozitívne 
ovplyvniť ďalšie smerovanie našich detí. 

 Semináre - chceme podporovať organizovanie seminárov zameraných na rétoriku, prezentovanie, asertivitu, 
komunikáciu, psychológiu v medziľudských vzťahoch, ale i prednášky na témy,  ktoré zaujímajú naše deti (kozmetika, 
atď.). 

 Podpora športu - zabezpečenie plaveckej dráhy alebo zaistenie cvičenia jogy a strečingu v priestoroch školy a to 
nielen pre naše deti, ale aj pre učiteľov a nepedagogických pracovníkov školy.  

http://www.ozsova.sk/docs/Navrh_dalsieho_posobenia_OZ_SOVA_pri_SpMNDaG.pdf
http://www.ozsova.sk/docs/OZSOVA_Podiely.pdf

