
Firemný partner pre DSB

Projekt „Nová budova“ 



Význam DSB - 8 Kľúčových hodnôt

Kľúčové hodnoty Nemecká škola Bratislava
1 Nemecké vzdelávacie ideály • všetky predmety v nemeckom jazyku

• nemecké odborné výrazy 
• absolventi sú sebavedomými, svojprávnymi mladými ľuďmi
• absolventi pracujú samostatne a majú tímového ducha
• dlhodobé vzdelávanie detí a mládeže počnúc materskou školou, cez základnú 

školu až po gymnázium

2 Vzdelávanie „Made in 
Germany“

• jediná škola v Bratislave s vyučovaním v nemeckom jazyku 
• nemecký učebný plán
• komunikácia v nemeckom jazyku
• kvalita vyučovania podľa nemeckých požiadaviek 
• zohľadnenie slovenských a lokálnych osobitostí
• DSB je všeobecnovzdelávacie gymnázium s dôrazom na výučbu cudzích 

jazykov (slovenský, anglický, francúzsky jazyk), prírodovedných predmetov 
a matematiky

3 Partner pre ekonomiku • zabezpečenie školskej dochádzky pre deti zahraničných odborných 
pracovníkov 

• vysoký podiel slovenských absolventov s vynikajúcou znalosťou nemeckého 
jazyka 

• vzdelávanie žiakov, aby sa stali otvorenými, kritickými, ekonomicky 
zmýšľajúcimi mladými ľuďmi orientovanými na nachádzanie riešení 



Význam DSB - 8 Kľúčových hodnôt

Kľúčové hodnoty Nemecká škola Bratislava

4 Zdroj podnetov a inovácie • motivovaní nemecky hovoriaci učitelia 
• nové skúsenosti vďaka pravidelnému striedaniu nemeckých učiteľov 
• pravidelná výmena skúseností v sieti nemeckých zahraničných škôl 
• účasť na medzinárodných žiackych programoch

5 Stretávanie kultúr • množstvo rôznych národností v DSB
• výučba slovenského jazyka a kultúry ako prístup k ďalším slovanským

jazykom
• ukončenie školy medzinárodnou nemeckou maturitou a maturitou zo   

slovenského jazyka a literatúry
• plánované zriadenie alumni-programu

6 Vizitka pre Nemecko • inovatívne vzdelávacie koncepcie
• vysoký podiel slovenských absolventov so silnou väzbou na Nemecko

7 Miesto pre stretnutie 
nemeckej komunity 

• trvalý partner iných nemeckých inštitúcií (veľvyslanectvo, Slovensko-
nemecká obchodná a priemyselná komora, Goethe-Inštitút)

• pravidelné podujatia s rodičmi a tým dobré vzájomné prepojenie 

8 Spoľahlivá všeobecná 
prospešnosť

• udeľovanie sociálnych a prospechových štipendií na základe definovaných   
kritérií



Potreba novej budovy

• Fakty: 320 žiakov v 24 skupinách resp. triedach, 90 

zamestnancov

• Čakacie listiny: veľký záujem o miesta v materskej 

škole/ základnej škole/ gymnáziu

• Väčšie, moderné priestory pre rastúci počet žiakov v 

jednej triede

• Úspora vedľajších nákladov v porovnaní s aktuálnou, 

starou budovou



Nová budova – aktuálny stav
Bárdošova 33, 831 01 Bratislava



DSB – nová budova*

* Aktuálna štúdia



Aktuálny stav

• Spolková republika Nemecko schválila príspevok na projekt

• Kúpa budovy uskutočnená

• Úverový prísľub je zrealizovaný

• Aktuálne: 

– Vypracovanie zmluvy s developerom

– Vypracovanie projektu (výsledok: Prehľad pre možné nepeňažné dary)

– Začiatok prestavby: predbežne jeseň 2018

– Koniec prestavby: plánovaný k začiatku šk.roku 2019/20



Výzvy

• Dvojité nákladové zaťaženie počas fázy prestavby 

• Prísna kontrola výsledkov financujúcou bankou

• Kompletné zariadenie tried, špeciálne tried pre odborné predmety

• Projekt je pripravovaný prevažne dobrovoľnou prácou členov 

predstavenstva školského združenia

• Minimalizácia nákladov na prestavbu, napr. aj nepeňažnou 

spoluprácou s podnikmi (pozri ďalšiu stranu)



Ako môžete podporiť DSB?

Možnosti podpory

• Reklamná spolupráca s DSB
• Nepeňažné dary (výrobky alebo služby v závislosti od podnikateľskej 

oblasti spoločnosti)
• Vybavenie odbornej miestnosti alebo triedy (informácie nižšie)
• 1,5%-darovanie dane v SR
• Podporujúci člen školského združenia
• Reklama v ročenke
• Prax pre žiakov
• Informácie o možných fondoch EU alebo Nemecka

* Je nach Umfang der Unterstützung

Protislužba DSB*

• Zviditeľnenie reklamného partnera v brožúrach, internetovej stránke, 
mailoch, sociálnych médiách

• Zviditeľnenie v budove a pri podujatiach
• Možnosť udelenia mena učebniam, atď.
• Podujatia partnerskej firmy so žiakmi DSB



Príklad: Vybavenie odborných miestností



Príklad nákladov na vybavenie

Vonkajšie vybavenie Vybavenie v €
Sportové ihrisko 35.000
Ihrisko MŠ 20.000
Dvor na prestávku 2.000

Odborné priestory a     

vybavenie tried

Telocvičňa/ Viacúčelová hala 35.000
Dielňa 6.000
Družina 2.000
Hudobná miestnosť 6.000
Výtvarná miestnosť 4.000
Počítačová miestnosť 15.000
Oddychová miestnosť 1.500
Knižniča/ Požičovňa médií 8.000
MŠ - trieda 2.500
Trieda (základná škola) 6.500
Trieda (gymnázium) 8.000
Špeciálna miestnosť 

pre prírodné vedy 40.000

Odkaz na miestnosť:

Zariadená pomocou:

...........

Spolufinancovaná pomocou:
...........



Prosím, kontaktujte nás!

Predstavenstvo školského združenia:

• marketing@deutscheschule.sk

• vorstand@deutscheschule.sk

Nemecká škola Bratislava

• sekretariat@deutscheschule.sk


