
Deutsche Schule Bratislava
Sponzoring

projekt „Nová budova“ 



DSB = Deutsche Schule Bratislava

▪ Vznik: 2005 v Bratislave z iniciatívy rodičov za podpory Spolkovej republiky Nemecko (SRN)

▪ Súkromný hospodársky subjekt: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v 

Bratislave

▪ V sieti cca. 140 nemeckých zahraničných škôl vo svete

▪ Od 04/2015 certifikát „Exzellente Deutsche Auslandsschule“

▪ Financovanie:

▪ Ministerstvo zahraničných vecí SRN a Ústredie pre zahraničné vzdelávanie (ZfA)–

personálna a finančná podpora

▪ Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

▪ Školné

▪ Sponzoring

▪ Ukončenie vzdelania: nemecký „Realschulabschluss“ a nemecká maturita + maturita z predmetu 

„Slovenský jazyk a literatúra“ 

▪ Kontinuálny nárast počtu žiakov dvojité skupiny v materskej škôlke, základnej škole a do 

5.triedy gymnázia

▪ Kontaktná škola – akreditácia ako v nemeckom, tak aj v slovenskom školskom systéme

▪ Vedenie školy ako aj zahraničný pedagogický zbor sú spostredkovaní priamo zo strany ZfA z 

Nemecka

▪ Celodenná škola vrátane družiny od 7:30 do 17:30 hod



Význam DSB - 8 kľúčových hodnôt



Význam DSB - 8 kľúčových hodnôt



Prečo nová budova ?

▪ Kapacitná potreba *: 439 osôb spolu

➢ 358 žiakov v 23 skupinách/triedach:

− škôlka: 6 skupín

− základná škola: 8 tried

− gymnázium: 9 tried

➢ 67 pedagogický personál

➢ 14 nepedagogický personál

▪ Poradovníky/čakacie zoznamy: veľký záujem o miesto 

▪ Priestorová potreba: väčšie miestnosti pre zvyšujúci sa počet žiakov v triede

▪ Úspora vedľajších nákladov v porovnaní s aktuálnou budovou

* Stav šk.rok 2018/2019



…a prečo ešte….

▪ Moderné priestory

▪ Nové vybavenie

• Tichá poloha (uprostred obytnej časti)

• Dobré spojenie MHD (cca. 7 min od centra)

• Lepšia sitácia s parkovaním

• Aula / multifunkčná hala

• Väčšia telocvičňa

• Jedáleň s vlastnou kuchyňou

• Všetko pod jednou strechou (aktuálne 2 budovy)

STARÉ vs. NOVÉ



Nová budova – aktuálny stav
Bárdošova 33, 831 01 Bratislava (Kramáre)

DSB



DSB – nová budova*

* štúdia stav 02/2019* predpoklad sťahovania v šk.roku 2020/2021



Ako môžete podporiť DSB?

Možnosti podpory

• Finančné dary

• Nepeňažné dary (produkty alebo služby podľa oblasti činnosti sponzora)

• Vybavenie konkrétnej odbornej miestnosti / triedy

• 1 alebo 2% darovania z dane na Slovensku

• Podporujúci člen Nemeckého školského združenia

• Sponzoring školských opatrení (štipendium)

• Informácie / prístup k rozvojovým a investičným fondom EU, Nemecka alebo Slovenska

• Sprostredkovanie pracovnej praxe pre žiačky a žiakov

* podľa rozsahu podpory

Protislužba DSB*

• Zviditeľnenie reklamného partnera v brožúrach, na webstránke, v sociálnych médiách (FB, 

LinkedIn)  

• Zviditeľnenie sa v budove a pri podujatiach (banner, informačná tabuľa atď.)

• Pomenovanie konkrétnych miestností, oblastí atď.

• Uvedenie v ročenke a v školskom kalendári

• Uvedenie na propagačných predmetoch

• Oprávnenie využívať logo „Sponzor DSB Bratislava“

• Spoločné podujatia reklamného partnera so žiačkami a žiakmi DSB

• Zmienka v publikáciách v lokálnych médiách

• Sprostredkovanie praktikantiek a praktikantov



Príklad: Vybavenie odborných miestností



Príklad: Náklady na vybavenie

Pomenovanie na miestnosti:

Zariadené za podpory

...........

Zariadenie venoval
...........

Vonkajšie vybavenie Vybavenie v €

Športové ihrisko 35.000

Ihrisko materská škôlka 20.000

Dvor na prestávku (3x) 2.000

Odborné priestory a vybavenie tried

Telocvičňa/Viacúčelová hala 35.000

Dieľňa 6.000

Družina 2.000

Hudobná miestnosť 6.000

Výtvarná miestnosť 4.000

Počítačová miestnosť 15.000

Oddychová miestnosť pre žiakov 1.500

Knižnica / požičovňa médií 8.000

Materská škôlka – skupina (6x) 2.500

Trieda základná škola (8x) 6.500

Trieda gymnázium (9x) 8.000

Diferenčná miestnosť (4x) 2.500

Biologicko-fyzikálne laboratórium 84.000

Chemické laboratórium - rozšírenie 69.000



Sponzoringový koncept

status sponzora sponzoring v € ponuka DSB

bronzový príspevok < 100 EUR website, social media

strieborný príspevok od 100 do 500 EUR “bronzový” + ročenka, školský 

kalendár

zlatý príspevok od 500 do 1.000 EUR „strieborný“ + zviditeľnenie v 

budove a pri podujatiach 

(banner, informačná tabuľa)

prémiový príspevok > 1.000 EUR „zlatý“ + pomenovanie 

miestnosti „zariadené za 

podpory ...“

FYZICKÉ OSOBY



Sponzoringový koncept

status sponzora sponzoring v € ponuka DSB

bronzový príspevok < 1.000 EUR website, social media, ročenka, 

školský kalendár

strieborný príspevok od 1.000 do 5.000 EUR „bronzový“ + zviditeľnenie v 

budove a pri podujatiach 

(banner, informačná tabuľa), 

zmienka v lokálnych médiách

zlatý príspevok od 5.000 do 10.000 EUR „strieborný“ + Logo „Sponzor

DSB“ + pomenovanie 

miestnosti „zariadené za 

podpory…“

prémiový príspevok > 10.000 EUR „zlatý“ + zviditeľnenie na 

propagačných predmetoch + 

pomenovanie miestnosti 

„zariadenie venoval…“

PRÁVNICKÉ OSOBY



Prosím kontaktujte nás!

❖ Adresa:

Deutsche Schule Bratislava 

Palisády 51,

811 06 Bratislava / Slovenská republika

❖ Predstavenstvo Školského združenia:

marketing@deutscheschule.sk

bdv@deutscheschule.sk

❖ Social Media: 

Facebook

LinkedIn

+421-948-596 599


