
 

 
 

 

Vážené dámy a páni. 

 

Prosím, myslite na Nemeckú školu Bratislava (DSB), ak bude čoskoro väčšina z Vás, nezávisle od toho, či ako 
súkromná osoba alebo podnikateľ, vypĺňať svoje daňové priznanie za uplynulý rok.  

V roku 2019 sme sa aj naďalej intenzívne zaoberali naším veľkým a dôležitým projektom „Nová budova školy“.  

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme DSB umožnili  mať prosperujúcu budúcnosť. Pomôžte tým, že darujete DSB 
svoje „2%“.  

Nemecky hovoriace krajiny sú s veľkým odstupom najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska. Prieskumy 
nemeckej a rakúskej obchodnej komory stále znova ukazujú, koľko rôznorodých a dobre platených pracovných 
príležitostí možno získať s kvalifikáciou, ktorú študenti nadobudnú na DSB. Odborné a jazykové znalosti, flexibilita 
pri riešení nových výziev, angažovanosť a vedomie zodpovednosti sú len niektoré z kompetencií našich 
absolventov. 

Umožniť deťom a mládeži takéto vynikajúce vzdelanie, vyžaduje podporu spoločnosti, angažovaných učiteľov a 
učiteľského prostredia s modernými vyučovacími médiami a optimálnym vybavením.  

DSB je na Slovensku akreditovaná. Jej úroveň kvality zodpovedá nemeckým štandardom. Je pravidelne hodnotená 
z Nemecka a od roku 2015 je nositeľom titulu „Excelentná Nemecká Zahraničná Škola“.  

So svojimi aktuálne 380, prevažne slovenskými, deťmi a mladými ľuďmi v materskej škole, základnej škole a na 
gymnáziu, zohráva Nemecká škola úlohu sprostredkovateľa nemeckej kultúry, jazyka a životného štýlu a 
zodpovedne pripravuje svojich absolventov na ich budúci profesijný život. Nemecké školské združenie, ktoré 
zjednocuje angažovaných rodičov, nesie za to plnú zodpovednosť. 

Prosím podporte Nemecké školské združenie a uveďte ho ako prijímateľa vo svojom daňovom priznaní: 

Obchodné meno: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 36076082 | Ulica: Palisády | Číslo: 51 | 
Poštové smerovacie číslo: 811 06 | Mesto: Bratislava 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  IBAN SK47 0900 0000 0051 3169 0067, BIC:  GIBASKBX 
 

Ďalšie informácie nájdete tu: www.deutscheschule.sk. 

 

So srdečným pozdravom 

 
 
 
 
 
Carmen Nasse                                 Annette Kolig-Hörning 
Riaditeľka školy                                  predsedníčka Nemeckého školského združenia 

http://www.deutscheschule.sk/

