
Základná škola Mudroňova 83, 811 03 Bratislava 

               & 

                Rodičovské združenie pri ZŠ Mudroňova 83 
 

Vážení rodičia, 
     aj v  školskom roku 2016/2017 sme si stanovili ciele a úlohy, splnením ktorých pokračujeme v budovaní 

modernej školy. Aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať v predchádzajúcom období významné akcie:  

 vykonali sme komplexnú rekonštrukciu detského ihriska aj s nákupom nových prvkov; 

 zakúpili sme ďalšie fixkou popisovateľné tabule; 

 zariadili sme herňu, vestibul školy;  

 zakúpili sme 10 PC do počítačovej učebne; 

 do ďalších tried sme zakúpili dataprojektor, plátno a PC, ako aj ďalšie celoročné drobné investície. 

 

Aj na tento rok máme naplánované úlohy modernizácie našej a súčasne aj Vašej školy: 

 nákup ďalších moderných didaktických pomôcok a prístrojov podľa požiadaviek jednotlivých učiteľov; 

 vybudovanie vonkajšej triedy;  

 nákup vonkajších fitness a workout prvkov; 

 spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového miniihriska a ďalšie projekty. 

 

Pri napĺňaní uvedených úloh, vízií a cieľov sa škola nemôže zaobísť bez úzkej spolupráce s Vami, rodičmi, 

ako na výchove a vzdelávaní, tak aj na finančnom zabezpečení školy. V tejto súvislosti Vás chceme poinformovať 

o možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane za rok 2016 na Váš účet „Rodičovského združenia pri ZŠ Mudroňova 

83“. Rodičovská rada súčasne rozhodla, že v prípade poukázania väčšej sumy z 2% (650,- EUR) zostáva 50% pre 

potreby Vašej triedy. V prípade, že sa rozhodnete využiť túto možnosť finančnej podpory školy, uvádzame Vám 

odkazy s informáciami ako postupovať: 

 

I. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ 

II. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie: 

 

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ 
 

III. Postup pre právnické osoby: 

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ 

 

 

 

NEPLATÍTE NIČ NAVYŠE ! – Vaša už zaplatená daň za rok 2016 sa len prerozdelí. 

 

Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás. 

Poukázaním 2 % (3%) dane sa spolupodieľate na skvalitnení prostredia a výučby Vašich detí. 

Vopred Vám ďakujeme za tieto finančné prostriedky. 

V prípade, že máte záujem o ďalšie tlačivá, resp. informácie, poskytneme Vám ich na sekretariáte školy, ako 

aj na našej webovej stránke – www.mudronka.sk 

 

 

 

 

 

 

 Richard Savčinský, Mgr         Barbora Pláteníková, JUDr  
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