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„Spolupráca s Nemeckou školou Bratislava“ 
 
 

Cieľ spolupráce 

 
Sponzori podporujú Nemeckú školu Bratislava v jej plynulej výstavbe, a tým prispievajú k stabilnej školskej prevádzke v modernom učebnom 
prostredí.  
 
Nemecká škola ponúka svojim sponzorom tieto možnosti: dlhoročné vzdelávacie partnerstvá so žiakmi a absolventmi školy, ako aj viditeľnú väzbu 
k DSB v ich komunikácii.  Obe ponuky sú v dnešnej dobe pre firmy veľmi dôležité. Všetky firmy majú záujem o dobre vzdelaných, viacjazyčných, 
lokálne usadených zamestnancov. Práve takýchto kvalifikuje Nemecká škola Bratislava. Tak umožní sponzorom včasnú väzbu mladých ľudí na 
firmu ako regionálneho zamestnávateľa so sociálnou angažovanosťou. Žiaci ako aj absolventi DSB sa naopak čoraz viac zaujímajú o firmy, ktoré sú 
si vedomé svojej zodpovednosti pre spoločnosť.         

2015: 10. výročie založenia  

 
V tomto roku oslavuje Nemecká škola Bratislava 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti škola plánuje v školskom roku 2015/2016 rôzne 
podujatia. S podporou partnerov by chcela škola v septembri a októbri 2015 usporiadať dve hlavné podujatia: oficiálnu audienciu v slávnostnom 
rámci s prejavmi verejných osobností, ako aj školský spoločenský večierok pre všetky osoby a rodiny zúčastňujúce sa  na živote školy. Prosím, 
podporte nás Vaším príspevkom, a prispejte tak k sviatočnému rámcu týchto podujatí. 
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Nemecká škola Bratislava 

 
Nemeckú školu Bratislava (DSB) založili v roku 2004 angažovaní rodičia s podporou Spolkovej Republiky Nemecko. Počas uplynulých desiatich 
rokov sa DSB vďaka vysokej angažovanosti a podpore partnerov rýchlo vyvíjala. Ako súčasť zahraničnej aktivity Spolkovej Republiky Nemecko je 
DSB úzko spojená s nemeckým vzdelávacím systémom. Škola je podporovaná z Nemecka personálne i finančne. Personálna podpora 
prostredníctvom učiteľov s nemčinou ako materinským jazykom umožňuje žiakom naučiť sa nemecky na jazykovo vynikajúcej úrovni. 
Kontinuálny zlepšovací proces DSB poskytuje kvalitatívne vysoké vzdelanie detí a žiakov okrem iného v nemeckom jazyku počnúc materskou 
školou, cez základnú školu až po gymnázium. Výsledkom je v Nemecku uznávané absolvovanie tzv. reálnej školy, ako aj všeobecná nemecká 
vysokoškolská zrelosť (Abitur – maturita).  
 
Certifikát „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ (Excelentná nemecká škola v zahraničí), ktorú DSB dosiahla po rozsiahlej inšpekcii 
zodpovedných nemeckých školských úradov v apríli 2015, podčiarkuje vysokú vzdelanostnú úroveň Nemeckej školy Bratislava. 
 
Nemecká škola Bratislava je v tejto lokalite jedinou školou s intenzívnym a kontrolovaným vzdelávaním podľa prísne používaného nemeckého 
vzdelávacieho programu. V súlade so svojím nemeckým učebným plánom integruje DSB jednotné triedy gymnazistov spolu so žiakmi reálnej školy. 
Dosahuje sa to diferenciáciou odlišných úrovní výkonu. DSB aktívne pracuje na inklúzii požadovanej Organizáciou spojených národov. Túto 
požiadavku presadzuje v spolupráci s inými nemeckými školami v zahraničí i v Nemecku. DSB ponúka svojim žiakom a rodičom služby 
celodenného školského zariadenia s kvalifikovanou pedagogickou starostlivosťou v popoludňajších hodinách.  
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 Obr. 1: Plynulý nárast počtu žiakov. Modrá: materská škola, červená: základná škola.     Obr. 2: paralelné skupiny v ročníku v materskej (modrá) a základnej škole (červená). 

 
Nemecká škola Bratislava je spojenou školou, podiel slovenských detí je približne 70 %. Vláda Slovenskej republiky prejavila svoje uznanie pre 
angažovanosť akreditáciou školy v systéme škôl Slovenskej republiky. V tejto súvislosti Slovenská republika poskytuje DSB finančnú podporu. 
Žiaci môžu na DSB absolvovať maturitu aj zo slovenského jazyka a literatúry, po ktorej nie je potrebné zložiť jazykovú skúšku pred štúdiom na 
niektorej zo slovenských vysokých škôl.  
Zriaďovateľom Nemeckej školy Bratislava je naďalej Združenie rodičov. Združenie volí zo svojich radov čestné predstavenstvo, ktoré preberá 
úlohy zriaďovateľa školy.  
Podniky a firmy majú možnosť stať sa ako právnické osoby po zaplatení členského poplatku vo výške 4.000,- €  za jeden školský rok 
„Podporujúcim členom združenia“. Na základe tohto členstva môžu právnické osoby vyslať zástupcu do Školského združenia a zúčastniť sa jedným 
hlasom hlasovania. 
 
Popri oficiálnej podpore z Nemecka (z Ministerstva zahraničných vecí a z Centrály pre školy v zahraničí) a zo Slovenska potrebuje Nemecká škola 
sponzorov, ktorí svojím príspevkom  podporia školskú prevádzku a ďalšiu výstavbu Nemeckej školy Bratislava.  
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Druhy spolupráce 

 
Nasledovný prehľad ukazuje možné spôsoby sponzoringu pre Nemeckú školu Bratislava. Sumy a dohody na spoluprácu zahŕňajú časové obdobie 
jedného školského roka.  

 

 
Sponzori školy od stupňa  „Patrón vzdelávania - zlato“ „Patrón vzdelávania - premium“ a  „Patrón odborného vzdelávania “ získajú od DSB 
oprávnenie použiť logo uvedené v záhlaví listu vo svojich vlastných dokumentoch bez poplatku: 

Druh sponzorstva Ponuka zo strany DSB Označenie Vlastnosť 

Dar (aj súkromné 
osoby) 

Zverejnenie v ročenke DSB DSB- Sponzor  „Bronz“ Súkromní darcovia (aj bývalí rodičia či žiaci) s < 
100€  

Dar (aj súkromné 
osoby) 

• Zverejnenie  v ročenke DSB        
Zverejnenie na  webstránke DSB 

DSB- Sponzor  
„Striebro“ 

Súkromní darcovia (aj bývalí rodičia či žiaci) s > 
100€ a < 500€ 

Dar (aj súkromné 
osoby) 

• Zverejnenie  v ročenke DSB 
• Zverejnenie  na webstránke DSB 
• Zverejnenie  na konci školského 

roka uverejnením v lokálnych 
médiách 

DSB- Sponzor  „Zlato“ Súkromní darcovia (aj bývalí rodičia či žiaci) s > 
500€ 

Druh 

sponzorstva 

Ponuka zo strany DSB Označenie Vlastnosť 

firemné zverejnenie  v ročenke DSB a na webstránke   DSB- Sponzor „Patrón 
vzdelávania - bronz“ 

Sponzorstvo  školských podujatí1)  ako aj kvalitatívne vybavenie 
2) pre školu  < 500 €  

firemné • zverejnenie  v ročenke DSB a na webstránke   
• sponzorské logo 

DSB- Sponzor  „Patrón 
vzdelávania - striebro“ 

Sponzorstvo  školských podujatí1)  ako aj kvalitatívne vybavenie 
2) pre školu  od 500 € do 2.000 € 

firemné • zverejnenie  v ročenke DSB  DSB- Sponzor „Patrón • Sponzorstvo  školských podujatí1)   ako aj kvalitatívne 
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1) školské podujatia: podujatia pre žiakov a zamestnancov DSB a/alebo vedľajšie náklady týchto podujatí ako napr. doprava, catering, poplatky a i.  
2) kvalitatívne vybavenie: týka sa to nábytku, techniky, učebných pomôcok, knižnice, ktorá je vysokohodnotná a moderná. 

 
Podniky, ktoré podporia štipendijný program svojim príspevkom, majú možnosť vyslať zástupcu do Výberovej komisie  DSB a tým sa 
spolupodieľať na rozhodnutí o udeľovaní štipendií. 
Firmy a súkromné osoby, ktoré sú na Slovensku registrované a majú tu povinnosť odvádzať dane, môžu na základe Zákona o dani z príjmov 
poskytnúť až 2 % daňového dlhu verejnoprospešnej inštitúcii na Slovensku, ako napr. DSB. Na internetovej stránke Nemeckej školy 
Bratislava, ako aj v ročenke, je vykázaná celková získaná suma – slovenské finančné úrady žiaľ neposkytujú žiadne detailné údaje o darcoch. Bez 
ohľadu na to je každý dar príspevkom pre ďalší rozvoj našej školy.   
 
Dokument z 11.12.2015 
 

• zverejnenie   na webstránke  DSB 
• sponzorské logo  
• zviditeľnenie pri reklamách aj v interných 

dokumentoch DSB 
• prezentácia na verejných podujatiach DSB 

vzdelávania - zlato“  vybavenie 2) pre školu  od 2.000 € do 5.000 € 
• štipendium na 1 rok –  prevzatie platieb školného 

(všeobecne do rozpočtu štipendií Nemeckej školy 
Bratislava) – cca. 5.200 € za školský rok 

firemné • zverejnenie  v ročenke DSB a na webstránke   
• sponzorské logo  
• zviditeľnenie pri reklamách aj v interných 

dokumentoch DSB 
• prezentácia na verejných podujatiach DSB  

• pomenovanie jednej triedy  na školský rok 

DSB-Sponzor  „Patrón 
vzdelávania - premium“ 

• štipendium na dlhšie časové obdobie – prevzatie platieb 
školného (všeobecne do rozpočtu štipendií Nemeckej školy 
Bratislava)  

• Sponzorstvo školských podujatí 1) ako aj kvalitatívne 
vybavenie 2) pre školu > 10.000 € 

firemné • Zverejnenie  v ročenke DSB a na webstránke   
• zviditeľnenie pri reklamách aj v interných 

dokumentoch DSB 
• sponzorské logo  
• pomenovanie odbornej učebne  

Patrón odborného 
vzdelávania DSB 

Vybavenie a nepretržité aktualizovanie odbornej učebne   


