
 
 
 
 

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA 
Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Organizačné zložky: Súkromná základná škola 
   Súkromné gymnázium 

 

 

 
POĎAKOVANIE 

 
 
 

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie Občianskemu združeniu HUMAN za finančnú 
dotáciu, ktorú dostala v roku 2021 vo výške 1 900 EUR. 
Finančné prostriedky boli využité na nákup licencií Microsoft 
Office na počítače v učebni informatiky, ktoré slúžia žiakom 
školy. 
 
 

 
 

 Mgr. Eva Bednáriková 
 zriaďovateľka a riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA 
Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Organizačné zložky: Súkromná základná škola 
   Súkromné gymnázium 

 

 

POĎAKOVANIE 
 

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie Ing. Dušanovi Letošníkovi a Ing. Lucii 
Letošníkovej za finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2019 
vo výške 3 000 EUR. Finančné prostriedky boli využité na 
čiastočnú úhradu ročného členského poplatku spojeného 
s kandidatúrou obdarovaného medzi autorizované školy 
využívajúce program International Baccalaureate – Primary 
Years Programme. 
 
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie spoločnosti Bomedia, s. r. o., zastúpenej Mgr. 
art. Marekom Mryglotom za finančnú dotáciu, ktorú dostala 
v roku 2019 vo výške 131 EUR. Finančné prostriedky boli 
využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre 
žiakov školy. 
 
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie Svetlane Maxwell za finančnú dotáciu, ktorú 
dostala v roku 2019 vo výške 250 EUR. Finančné prostriedky 
boli využité na čiastočnú úhradu čítačky čipových kariet. 

 
 

 Mgr. Eva Bednáriková 
 zriaďovateľka a riaditeľka školy 
 



 
 
 

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA 
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Organizačné zložky: Súkromná základná škola 
   Súkromné gymnázium 

 

 

POĎAKOVANIE 
 
 

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. za finančnú 
dotáciu, ktorú dostala v roku 2018 vo výške 2 000 EUR. 
Finančné prostriedky boli využité na čiastočnú úhradu ročného 
členského poplatku spojeného s kandidatúrou obdarovaného 
medzi autorizované školy využívajúce program International 
Baccalaureate – Primary Years Programme. 
 
 
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice vyjadruje 
poďakovanie Občianskemu združeniu HUMAN za finančnú 
dotáciu, ktorú dostala v roku 2018 vo výške 2 000 EUR. 
Finančné prostriedky boli využité na čiastočnú úhradu ročného 
členského poplatku spojeného s kandidatúrou obdarovaného 
medzi autorizované školy využívajúce program International 
Baccalaureate – Primary Years Programme. 

 
 
 

 Mgr. Eva Bednáriková 
 zriaďovateľka a riaditeľka školy 

 


