Vážení rodičia, milí priatelia!
Cieľom rodičovského združenie a teda aj nášho Občianskeho združenia Rada rodičovských združení
pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene je v spolupráci so školou vytvárať čo najlepšie podmienky pre
štúdium, a rozvoj našich detí. Preto by som si dovolil v niekoľkých bodoch upriamiť vašu pozornosť na naše
možnosti, ciele, povinnosti, či spoluprácu v RRZ v rámci GĽŠ:
 RRZ organizuje pravidelné rodičovské združenia na pôde školy, pričom vyučujúci sú na tieto stretnutia
prizvaní a sú vám k dispozícii pre vaše otázky návrhy. To že nám škola pomáha s organizáciou týchto
združení je výborné a treba využiť túto príležitosť efektívne.
 v rámci jednotlivých tried vedie rodičovské združenie vami poverený zástupca RRZ, ktorý vás rodičov
zároveň zastupuje v Celoškolskom výbore RRZ
 Zápisnice z rodičovských združení a ich výstupy sú predkladané na rokovanie tak CV RRZ ako
vedeniu školy a sú podkladom pre spolupráce RRZ a školy.
 Občianske združenie RRZ pri GĽŠ je každoročne registrované v Notárskom centrálnom registri, aby
mohlo prijímať príspevky z tzv. 2 % z dane, resp. u firiem ide o 1% alebo 1,5 % z dane....
 Príjmy RRZ sú tvorené najmä z príspevkov rodičov za každého jedného študenta vo výške 20 €,
a príjmu z darov či tzv. 2% z dane. Pravidlo výšky príspevku sa dlhšiu dobu nemenilo, ale výšku
príjmov si my všetci v RRZ môžeme zlepšiť, ak sa nám podarí získať čo najviac príspevkov z 2%
z dane, resp. pri právnických osobách – podnikateľských subjektoch je to 1% resp. 1,5 %
z dane.
 Práve tu je príležitosť s vašou podporou získať darcov z rôznych firiem aspoň časť týchto
príspevkov, pretože firmy môžu svoj príspevok aj rozdeliť viacerým príjemcom a tiež u firiem
tzv. 1% z dane spravidla bývajú väčšie sumy ako u fyzických osôb. Fyzická osoba môže
obdarovať iba jedného prijímateľa.
Obraciame sa na Vás preto so zdvorilou žiadosťou.
Máte právo určiť, komu daňový úrad pošle 2% z výšky Vašich už zaplatených daní, ktoré odvádzate do
štátneho rozpočtu. Venujte, prosím, 2% z daní na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo
Zvolene. V prípade, že ste majiteľmi, konateľmi či oprávnenými osobami vo firmách, ktoré môžu túto
vec ovplyvniť, o to viac vás požiadať o možnosť venovať RRZ aspoň časť z možného príspevku.
Rada rodičovských združení tieto získané finančné prostriedky ako aj príspevky na žiaka používa na:
1. Každý žiak na Gymnáziu Ľ. Štúra poistený
2. Každý žiak čerpá príspevky na:
 Zimný pohybový kurz v 1. ročníku
 Letný pohybový kurz v 2. ročníku
 Kurz ochrany života a zdravia v 3. ročníku
 Občerstvenie na maturitných skúškach a ocenenia absolventov vo 4. ročníku
 Exkurzie s profesijným zameraním
 Používanie internetu na škole
3. Ďalšie preplácané položky sú:
 cestovné žiakov na súťaže a reprezentáciu školy
 ceny pre súťažiacich
 náklady na SOČ
 náklady na záujmovú činnosť na škole
 oddychové zóny pre žiakov
 materiál na pokusy v BIO, CHE a FYZ
 aktivity organizované Školskou študentskou radou
 lektorov cudzích jazykov
 prevádzku školskej televízie
 vydávanie školského časopisu
 separovanie odpadu – Zelená rota
 vzdelávanie žiakov v poskytovaní 1. pomoci
 projekty žiakov podľa ich záujmov
Použitie finančných prostriedkov je RRZ povinná zverejniť do konca mája v nasledujúcom roku
v Obchodnom vestníku, čím je zabezpečená aj verejná kontrola nakladania s Vašimi príspevkami. Záleží nám
všestrannom rozvoji a talentu študentov s cieľom prezentovať ich pri všetkých možných príležitostiach.
Za Vaše pochopenie i ústretovosť Vám vopred úprimne ďakujeme !
Vo Zvolene 8. januára 2018
Jozef Pivka
predseda RRZ

Vážení rodičia, milí priatelia!
Návod na poukázanie 2% (3%) u FO a 1% (1,5%) u PO dane:
Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné v roku 2018
poukázať podiel zo zaplatenej dane za rok 2017 nasledovne:
1. Daňovník (zamestnanec), ktorému vykoná ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ
predkladá na miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30.4.2018 tlačivá:

1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(potvrdenie vydáva zamestnávateľ)
2. Daňovník, ktorý v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (doloží o tom
potvrdenie), môže darovať 3% zo zaplatenej dane.
3. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie (fyzická a právnická osoba)
- Fyzická osoba priamo v daňovom priznaní, ktoré si podáva do 31.3.2018 vyhlasuje,
ktorému prijímateľovi sa má poukázať suma do výšky 2% zaplatenej dane.
- Právnická osoba 1,5%, ak do dátumu zaplatenia dane nedarovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.
- Právnická osoba 2%, ak do dátumu zaplatenia dane darovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.
Identifikačné údaje prijímateľa:
IČO:
37821873
Názov:
Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene
Sídlo:
Hronská 1467/3, Zvolen
Právna forma: občianske združenie
Uvedené tlačivo č. 1 tvorí prílohu tohto listu.

