
                GGyymmnnáázziiuumm  JJáánnaa  PPaappáánnkkaa                          VVaazzoovvoovvaa  66,,  8811110077  BBrraattiissllaavvaa  

  
                                                                                                                                                                                      vveeddeenniiee@@vvaazzkkaa..sskk  
                                                                                                                                                                                        hhttttpp::////wwwwww..vvaazzkkaa..sskk  

                                                       
 
         

V Bratislave dňa 4. marca 2016 
 
 
Milí rodičia, 
 

ako každý rok, dovoľujem si Vás aj tento raz osloviť, aby ste venovali 
2% z Vašich daní Gymnáziu Jána Papánka, škole, ktorú navštevujú Vaše 
deti.  

Rozpočet, ktorý je škole pridelený, je každý rok nepostačujúci. 
S ťažkosťami pokryje náklady na prevádzku školy. Aby škola mohla 
zlepšovať kvalitu prostredia a vyučovania, zapájať sa do súťaží a organizovať  
zaujímavé aktivity pre žiakov,  potrebuje finančné prostriedky. Toto sa nám 
v uplynulom období darilo vďaka Vašej podpore. 

V minulom školskom roku (OZ Cerebrum nemá kalendárny účtovný 
rok, ale školský účtovný rok)  sme získali v daroch 24.150 € a  na  2%  
14.912,84 €.  

Po prerokovaní a odsúhlasení Radou rodičov sme začali vymieňať 
školský nábytok v triedach, odborných učebniach prírodovedných predmetov 
a ostatných priestoroch školy. Vybavili sme predmetové komisie novými 
pomôckami, inovovali sme vybavenie IKT triedy informatiky a multimediálnu 
učebňu. Žiaci sa zapojili do projektov, predmetových a športových súťaží. 
Financie boli použité aj na propagáciu školy žiakmi na verejnosti.   

Správa o čerpaní uvedených finančných prostriedkov za minulý rok 
bude zverejnená na web stránke školy v sekcii OZ Cerebrum. 

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc škole, žiakom i  učiteľom. 
Budeme Vám veľmi vďační, ak naďalej prostredníctvom OZ Cerebrum 
nájdeme spôsob ako podporiť aktívnu účasť žiakov v projektoch, súťažiach, 
ako i skvalitňovať podmienky vzdelávania v našom gymnáziu.  

V tomto roku je možnosť nahlásiť Vaše rozhodnutie Vašej mzdovej 
účtovníčke pri priznaní daní za rok 2015 a uviesť tieto údaje: 
Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 
6,  811 07 Bratislava 
IČO: 31771254 
číslo účtu: SK 54 1100 0000 0026 6772 0013 
predseda a štatutárny zástupca: Ing. Ivana Antalová 
 

V prípade použitia tlačiva o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov 
fyzickej alebo právnickej osoby si ho môžete stiahnuť aj na našej web 
stránke: www.vazka.sk  
 
 
S pozdravom a vďakou                                Mgr. Gabriela Dorňáková 
                                               riaditeľka školy 


