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Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium  

Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 

 
 

                                                                                 
 

Smernica č.  1/2013 
 

 

 

Riaditeľka ŠpMNDaG  v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o   rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu o príspevkoch 

rodičov na darovací účet školy.  

 

 

Úvodné ustanovenie 

Smernica sa vydáva na usmernenie pre všetkých rodičov školy, a to na určenie presného 

postupu pre zasielanie príspevkov rodičov na prevádzkové účely školy a všetky činnosti 

a aktivity školy. 

 

Článok 1 

V zmysle znenia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola môže prijímať dary, resp. môže byť 

financovaná z viacerých zdrojov.  

 

 

Článok 2 

2.1 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium je školou s alternatívnym systémom 

vzdelávania, pričom výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa vlastného špecifického 

školského vzdelávacieho programu – Programu APROGEN,  ktorého autorkou je PhDr. Jolana 

Laznibatová, CSc.. 

2.2 

Výučba sa realizuje formou rozšírenia, prehĺbenia, obohatenia a akcelerácie  učiva. K tomu je 

potrebné zabezpečiť podmienky pre tvorbu vlastných učebných a pracovných materiálov ako 

i nadštandardné podmienky učební, kde sa edukačný proces realizuje. 

2.3 

Preto od začiatku vzniku Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti ako i trvania 

Programu APROGEN  sa na vytváraní týchto nadštandardných podmienok podieľali a naďalej 

podieľajú rodičia nadaných detí. 

 

 

Článok 3 

3.1 

V zmysle znenia hore uvedeného zákona č. 523/2004 Z. z. o   rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zmysle § 23 tohto zákona je nutné všetky 

príspevky a dary pre školu posielať priamo škole.  

3.2 

Všetky finančné prostriedky tak prejdú oficiálnym účtovníctvom školy a budú presne 

zaevidované cez darovací účet školy. 
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Článok 4 

 

Finančné prostriedky poskytované rodičmi slúžia na prevádzkové náklady školy a všetky aktivity školy 

v Programe APROGEN, a preto prosíme, aby boli  venované priamo škole. V zmysle znenia zákona 

č.523/2004 Z. z. pre štátnu školu nemôžu preberať finančné prostriedky iné, najmä nie súkromné 

subjekty. 

 

 

Článok 5 

 

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy od 01.02.2013 dochádza k zmene pri poskytovaní  finančných 

prostriedkov pre potreby školy od rodičov priamo na darovací účet školy.  

O účele použitia všetkých finančných prostriedkov rozhoduje výlučne a jedine škola. 

 

 

Článok 6 

Postup pri poskytnutí finančných prostriedkov pre ŠpMNDaG 

 

Pre príjem darov od rodičov pre ŠpMNDaG platia nasledovné kroky:   

6.1 

Rodičia na darovací účet školy zašlú určený a rodičmi vopred odsúhlasený  jednorazový poplatok 

40 EUR ročne  a 20 EUR mesačne.  

6.2 

Číslo darovacieho účtu  ŠpMNDaG  je: 824 04 39/5200. 

6.3 

Pri daroch do 100 EUR sa darovacia zmluva nevyhotovuje, za darovaciu zmluvu bude považovaný 

doklad o vklade na darovací účet. 

6.4 

Pre identifikáciu rodičia uvedú ako variabilný symbol číslo, ktoré bude rodičom oznámené cez 

triedneho učiteľa. 

6.5 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: na prevádzkové účely školy.  

 

 

Článok 7 

7.1 

Všetky získané finančné prostriedky od rodičov budú priamo zapojené do rozpočtu školy.  

7.2 

Použitie finančných prostriedkov rodičov bude rovnako ako použitie všetkých finančných prostriedkov  

z rozpočtu, t.j. verejných financií, účtovne spracované ekonomickým oddelením školy a faktúry budú 

zverejnené na webovej stránke školy. 

 

 

. 

 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 15.02.2013. 

 

 

 

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 

     riaditeľka ŠpMNDaG v.r. 


