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Vážení rodičia,  

v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. sa každý môže slobodne rozhodnúť komu podaruje 2 %, 3%  
(podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období 
vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom 
písomné potvrdenie) zo svojich daní za rok 2019. 

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie tejto sumy na Bakalár, neinvestičný fond rozvoja 
SPŠ a OA. Cieľom činnosti tohto fondu je podpora rozvoja Spojenej školy Tvrdošín aj z mimorozpočtových 
prostriedkov.  
Ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane na náš neinvestičný fond, môžete to urobiť nasledovnými spôsobmi:  
•  potvrdíte to vo svojom daňovom priznaní a uvediete údaje o prijímateľovi uvedené na konci tohto listu,  
• ak za Vás vykoná ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, Váš syn/dcéra môže požiadať triedneho učiteľa   
o tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ alebo si toto tlačivo môžete stiahnuť z našej 
webovej stránky, vyplníte ho a k nemu priložíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane za rok 
2019. Tieto dva dokumenty potom môžete poslať po svojom synovi/ dcére k nám do školy alebo ich Vy 
odošlite priamo príslušnému daňovému úradu podľa sídla Vášho zamestnávateľa.  

V zmysle §22 zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého 
lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

 
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme a sľubujeme, že Vaše venované prostriedky využijeme čo 
najefektívnejšie na rozvoj našej školy.  
 
S pozdravom 
              Ing. Ľudmila Uhlíková  

riaditeľka školy  
 
V roku 2019 sme získali nasledovné prostriedky: 
Sponzorstvo od právnických a fyzických osôb  818,20 € 
Získaná suma z 2 % daní  od fyzických a právnických osôb v sume 23 647,36 € 
Spolu: 24 465,56 € 
Tieto prostriedky sme v roku 2019 využili nasledovne: 
Modernizácia učební – počítačová technika, učebné pomôcky  14 879,60 € 
Knihy a časopisy do IC      172,58 € 
Spolu: 15 052,60 € 
 
Zostávajúce finančné prostriedky spolu s novými finančnými príspevkami plánujeme použiť na ďalšiu 
modernizáciu technického vybavenia školy, prístrojový park a doplniť vybavenie pre výučbu predmetov 
zameraní mechatronika a informačné a sieťové technológie. 
 
 
 
           PaedDr. Peter Spišský 
                správca fondu  
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI  
Obchodné meno a názov:  
Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín 
Sídlo:  
Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín  
Právna forma:  
Neinvestičný fond 
Identifikačné číslo prijímateľa:  
IČO: 36149781  


